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DESCRIÇÃO 

QUICK RCOLOR é um spray aerossol de alta qualidade formulada com resinas combinadas de 

nitro, para obter acabamento texturado, adequado para parachoques. 

CARACTERISTICAS  

 Secagem muito rápida. 

 Livre de chumbo. 

 Fácil aplicação e repintura. 

 Alta resistência aos riscos depois da polimerização da película. 

 Boa aderência. 

 Alto de poder de cobertura. 

 Excelente elasticidade. 

 

Propriedades físicas 

Corpo de união Nitro Combinado 

Cor Preto 

Textura Médio 

Secagem por contacto (ASTM D-1640 ISO 

1517) 

10’ 

Secagem total (ASTM D-1640 ISO 1517) 20’ 

Espessura da película 15 μ/coat (2 camadas ) 

Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409) 4B 

Cobertura teórica  2 m2 por cada lata de 400 ml 

Diluente  Acetato de butilo 

Vida útil Más de 2 años 

Cobertura Cobertura depois de  10’ 

Resistência da pintura ao calor 120 °C 

 

Condições de Aplicação Temperatura 

ambiente 

mínima:  8 °C 

Superficie T.:  5-

50 °C 

Max. humidade 

85 % R.H.P. 
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QUICK RCOLOR NEGRO 

400 ML 

 

Características da embalagem 

Capacidade nominal 400 ml 

Resistência do recipiente ao calor < 50 °C 

Propelente DME 

 

APLICAÇÃO 

Recomendamos o uso para a indústria automotriz e especialmente para pintar parachoques. 

 

 Agite bem o spray aerossol antes de usar durante pelo menos um minuto depois de 

solta a esfera. 

 Aplicar sobre superficies limpas. Remova a ferrugem com uma escova de aço. 

 Aplicar camadas finas do produto para obter melhores resultados. É sempre melhor 

aplicar três camadas finas que uma grossa, para que, após 10 minutos, se possa 

aplicar com o mesmo produto. 

 Não aplique em equipamentos conectados e use o produto em áreas bem ventiladas. 

 

VIDA ÚTIL  E ARMAZENAMENTO 
 

12 meses, em condições de armazenamento adequado. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5004-001047 QUICK RCOLOR NEGRO 400 ML 
5004-001048 QUICK RCOLOR GRIS 400 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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