
Mascara Negra Ford Ka   

ANTES  

  

DEPOIS  

 



 
Material:  

  

Chave de fenda  
Chave philips  
Estilete  
Soprador / Secador de cabelo  
Lata de tinta preto fosco (ou cor que escolher)  
Silicone + aplicador  
Luvas  
Jornal  
Fita crepe   

1º Soltar o Parachoque  

  

Soltar 4 parafusos (2 na frete e 2 no final do parachoque)  
Depois você puxa o para choque pra frente e para baixo, fica espreto no canto do lado do farol que tem um gancho 
que soh vai soltar se você puxar o para choque pra frente e deopois para baixo (circulo vermelho)    



2º Soltar os Conectores das Luzes  

  

Para soltar o conector do farol é só apertar a travinha e puxar  

 

Para soltar o conector do pisca-pisca, gira ele e puxa.   



3º Soltarndo o Farol  

 

Soltar os 3 parafusos e retirar o farol.   

4º Soltando a Lente do Farol (parte crítica)  

 



  

Usando um soprador (cuidado para não derreter a lente!!) ou um secador (demora mais... porem tem menos risco de 
derreter tudo ) vai esquentando entre a lente e o fundo do farol.... coloca uma chave de fenda para fazer com que 
a lente se solte, ae é paciencia e cuidado... depois que vc soltar a lente, pode acontecer do pedaco onde fica o pisca 
ficar colado junto com a lente... para soltar vai com calma, esquentando e forcando com uma chave de fenda.. e vai 
ter um monte de cola na lente assim como no farol, recomendo que passe o estilete para tirar a cola para facilitar na 
hora de fechar o farol de novo.   



5º Preparando pra Pintar  

   

Empapelar as partes que nao serão pintadas, tanto no farol quanto o lugar do pisca.  
Tem pessoas que passam alcool nas partes que serão pintadas para retirar o cromo, eu nao fiz isso e tá tudo OK até 
hoje.... mas nada contra..  



6º Pintura  

 

Passar 4 demãos...passa uma demão, deixa secar, passa a outra, deixa secar.... camadas finas de tinta! se não até a 
4ª a demão já estará uma merd@...  
Se quiser aproveita e pinta outras partes do carro tb 

   



7º Fechando o Farol  

 

Antes de fechar juntar todas as peças no farol.   

 

Prepara a pistola de aplicacão do silicone e manda ver dentro do vão do farol, mas pode por silicone sem dó, lembre-
se, quanto mais vc colocar mais bem vedado ficará.  



  

8º Final!  

 

Depois de fechado, é só esperar secar e remontar tudo.    



e fica assim: 

 


