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QUICK TEX NEGRO THICK 1000 ML  
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PT 

DESCRIÇÃO 

QUICK TEX THICK Acabamento especial monocomponente que oferece uma excelente 

aderência à maioria das superficies plásticas utilizadas no fabrico de parachoques de 

automóveis (polipropileno, policarbonato, ABS, Pocan, xenoy, poliuretano rígido, poliéster 

reforçado com fibra de vidro, etc. exceto polietileno e misturas que contenham este material). 

Apresenta uma secagem rápida, alta aderência, excelente resistência à lavagem e à 

intempérie; Aspecto semi mate como os parachoques originais.  

 

DADOS TÉCNICOS 

 Cor: preto escuro - cinzento escuro 

 Composição química: misturla de resinas alquídicas e acrílicas 

 Aspeto da película seca: semi mate - brilho 15 ÷ 20 (Gardner 60 °) 

 Gravidade específica: 1,05 kg / l (± 0,03) 

 Viscosidade: 2000 ÷ 3000 mPas Brookfield 

 Taxa de cobertura prática: 3 ÷ 5 m² / l segundo a espessura aplicada. 

 Vida útil: 24 meses em embalagem original fechado. 

 NB: Dados registados a 20 ° C (68 ° F) 

 

APLICAÇÃO 

 Preparação do suporte: A superficie a tratar deve estar seca, limpa e livre de manchas 

de óleo, betume. Limpe os vestígios de silicones ou materiais e polimento. 

 Preparação do produto: Misturar bem para uniformizar a cor e a consistência. 

 Método de aplicação: - pistola de mistura de ar com bico 1,7 ÷ 1,9 mm e presión de 2 

÷ 3 bar. 

 Redução: 5 ÷ 10% con DILUENTE CRS 

 Espessura sugerida: película seca de 50 mic 100 mic (não necessária grande 

espessura). 

 Secagem ao ar (20 ° C - 65% RH) com espessura de 80 ÷ 100 mic 

Secagem ao tato: 30 minutos 

Secagem contínua: 8 horas 
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QUICK TEX NEGRO THICK 

1000 ML 

 Cobertura: Após 4 ÷ 6 horas 

 

VIDA ÚTIL  E ARMAZENAMENTO 
 

12 meses em condições de armazenamento adequado. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5004-001036 QUICK TEX NEGRO THICK 1000 ML 
5004-001037 QUICK TEX GRIS THICK 1000 ML 

     
 
* Se desejar obter mais informação acerca dos nossos produtos ou meios de aplicação, pode visitar a 

nossa página web www.carrepairsystem.eu ou enviar-nos um e-mail a carsistema@carsistema.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas e sugestões são baseadas na nossa própria experiência. Garantimos a qualidade 

perfeita do produto. No entanto, considerando que as condições de cada uso específico estão além do 

nosso controle, não somos responsáveis pelos resultados obtidos. 
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