
Curso Intensivo de Express Repair de Funilaria e Pintura  
 
 
Data: Veja anúncio da nossa página do Facebook. 
 
Local: Centro de Treinamento Wimpel / Sprex Japan 
           Rua Maria Carlota, 661 - Vila Esperança - São Paulo - SP - CEP: 03647-000 
Duração: 32hrs (das 8:30 a 17:30 8hrs X 4dias) 
Investimento: R$200,00 (inscrição) + R$2.520,00 (4X de R$630,00 no cartão sem juros) ou R$200,00 
(inscrição) + R$2.200,00 à vista. 
 
Requisicão: Não há necessidade de experiência no ramo 
Vaga: 4 pessoas 
Inclusos: 01 Pendrive com mais de 10GB de Informações Didáticos e Vídeos. 
 
Reserva do curso: Para garantir a vaga do curso é necessário um depósito de R$200,00 como taxa de 

inscrição. Solicite a conta para depósito pelo e-mail abaixo. 
O cancelamento sem aviso prévio poderá perder a taxa de inscrição de R$200,00. 
Com aviso prévio a taxa de inscrição de R$200,00 será válida para outra data. 

 
Inscrição: O interessado entre em contato p/ e-mail contato@sprexjapan.com.br  
 
Quem tem necessidade de hospedagem, favor entrar em contato diretamente para sua reserva. 
Recomendamos hotel abaixo pela diária acessível e fica 1 minuto a pé do local de treinamento. (não é 
obrigatório) 
Charlott Hotel: http://www.hotelcharlott.com.br/   
(A partir de R$ 105,00 com café da manhã estacionamento e Wi-Fi grátis) 
Rua Maria Carlota, 788 - Penha - 03647-000 - São Paulo - SP - Brasil 
Tel.: +55 11 2684-4590 | E-mail: contato@hotelcharlott.com.br 
Reserva: WhatsApp (11) 94984-7266 Segunda a Sábado das 9h às 18h 
Refeição: +-R$20,00 (almoço) 
ibis São Paulo Tatuapé 
(Hotel 3 estrelas perto do Shopping. Tem que chegar de metro ou de carro para local do treimanento.) 
R. Filipe Camarão, 547 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-000 
Telefone: (11) 3500-2450 
Reserva: http://shorturl.at/jozS7 
 
Conheca em vídeo como é o treinamento.   
http://www.youtube.com/playlist?list=PLkC1HhKRF8iIbHUbeJkaFX01DJdtEyYEk 
 
Acompanhe as novidades na nossa página do facebook. 
Quem tem conta no facebook: www.facebook.com/sprexjapan 

Quem não tem conta no facebook: www.facebook.com/sprexjapan.fan 
YouTube: www.youtube.com/user/cycleseek 
Site: www.sprexjapan.com.br  
 
 
Kazuhiko Kobayashi 

 
Sprex Japan Funilaria e Pintura 
Cel.: 55 (11) 99869-5131 vivo WhatsApp 
E-mail: contato@sprexjapan.com.br  

Site: www.sprexjapan.com.br  
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Conteúdo do Curso Intensivo de Express Repair Technique

Aula Teórica

・Conhecimento sobre Pequenos Reparos

・Reparo de peças de Aços e Alumínio

・Uso de DVDs de Vídeos e Materiais Didáticos 

em DVDs

・Noção de Colorimetria e Importância de 

Exercício de Funilaria com Spotter e 
Ferramentas da Sprex Japan
Será feito amassados e depois cada aluno vai 
des-amassar pelo lado externo utilizando Terra 
Magnético, Aplicador Rápido de Arruelas, 
Adaptador de Repuxo Auto Ajustável e Marreta 
dinâmica.
1-Des-amassando de vinco de pequena 
extenção
2-Remoção de pintura com Disco Removedor 
de Tinta sem diminuir a espessura da chapa
3-Des-amassando de vinco, área côncava ou 
mole
e nivelamento com Alicate Milimétrico. 

Conhecimento de Equipamentos e 
Ferramentas da Sprex Japan
Conhece todas as funçoes e cuidados ao utilizar 
Spotters, seus acessórios e ferramentas e 
equipamentos originais da Sprex Japan.

・Segurança pessoal e do carro

・Regulagem correto de cada acessórios

Desamassamento pelo Lado externo com 
Qualidade de pequenos amassados com 
Spotter Sprex e Alicate Milimétrico

・Regulagem correto do Spotter Sprex ao usar 

Alicate Milimétrico

・Repuxo com alta precisão

・Uso de régua e lima de funileiro para 

Desamassamento pelo lado externo com 
Alicate Milimétrico, Ventosa de Alumínio e 
Placa de Repuxo com Cola.Cola
Repuxo de pequenos amassados com Ventosa 
de Alumínio ou Placa de Repuxo com Cola 
Quente Sem Danificar  Pintura.

・Cuidados para melhor aderênça da cola

・Repuxo de amassado com Ventosa de 

Reparo de Parachoque e Carcaça do Farol
Reparo de peças de plástico com Soldador de 
Grampo Térmico Band Fixa + cola para plástico.

・Diferênça de técnica, ferramenta e materiais de 

rparação por do tipo do plástico

・Utilização de Band Fixa e seus grampos 

1 2

3 4
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Exercício de Pintura 
Cada aluno pinta e retoca a sua peça que foi feito 
a funilaria e preparação de pintura

・Regulagem de pistola de pintura 

・Dicas para aplicação de tinta e verniz

・Acerto de textura do verniz

・Pintura de cor Prata

・Retoque de cor Prata sem mancha

・Remoção de Sujeira e Escorrido

Exercício de Preparação de Pintura com 
Lixamento à Seco Aspirado
Preparação de superfície através lixamento à 
seco aspirado e conhecimento sobre vários tipos 
de massas e primers

・Conhecimento de tipo de massas e primers

・Mistura e aplicação correto de massa poliéster

・Conhecimento de grão de lixas em cada etapa 

de preparção

・Lixamento a seco com aspiração

・Utilização de controle de lixamento e tacos 

para melhor nivelamento

・Preparação, aplicação e lixamento do primer 

Reaproveitamento de emblemas e frisos -
Cuidados para remoção, remoção seguro da 
cola e colocação da fita dupla-face e 
reaproveitamento.

・Dicas para remoão de frisos e emblemas sem 

danificar a pintura

・Remoão de cola comfacilidade

・Método fácil para recolocaçãode frisos e 

emblemas na posição original

Conhecimento básico de colorimetria e 
ajuste de cor
Aprende ajustar tinta pronta ou transformar tinta 
de cor similar para outra cor de forma rápido e 
prático.

・Conhecimento básico de colorimetria (teórica)

・Importância de fonte de luz para avariação de 

cor
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Pintura Ultra Rápido com Materiais UV 
(Massa UV, Primer UV e Verniz UV) com 
Projetor UV de Lâmpada de Vapor Metálico e 
LED

・Conhecimento de materiais UV e Projetores 

UV

・Apricação de Massa UV, Primer UV e Verniz 

Revitalização e Remoção do Risco da Lente 
do Farol com Verniz UV

・Remoção de amaleramento da lente do farol

・Remoção de risco da lente do farol

・Aplicação de verniz UV como proteção


