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DESCRIÇÃO 

Structure Coat é um spray texturado que restaura a estrutura de plásticos danificados ou 

partes exteriores de automóveis como painéis, guarnições, consola central e apoios para os 

pés. 

• Reprodução da estrutura em plásticos danificados e peças de plástico. 

• Cor preta. 

• Aplicação simples que economiza tempo.  

• Adequado para peças externas de plástico de automóveis, por exemplo, molduras de 

portas, espelhos, peças de ajuste e pára-choques, bem como interiores, por exemplo, painel 

de instrumentos, consola central, painéis de portas e pedais. 

 

DADOS TÉCNICOS  

Base aglutinante: Vinylcopolymeros 
Cor: Preto  
Odor: Dissolvente 
Grau de brilho: (angulo de medição 60° acc. to DIN 67530 brilhante: >15 unidades de brilho 
Rendimento: Depende da natureza e da cor de fundo: 400 ml são suficientes para 1,0 - 1,5 m² 
Substrato: Áreas danificadas de todas as partes plásticas interiores e exteriores que possam 
ser pintadas aplicar Structure Coat texturado spray. 
Tempo de secagem (a 20°C, 50% Humidade relativa do ar): 
Seco ao pó: depois de aprox. 10 minutos 
Seco ao tacto: despois de aprox. 30 minutos 
O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, grau de humidade e número de 
camadas aplicadas. 
Resistência térmica: Até 80°C 
Estabilidade de armazenamento: 
10 anos em condições óptimas (=10°-25°C, humidade relativa do ar max. 60%) 
Tamanho: Aerossol lata, volume máximo nominal 400 ml 
VOC-value: 244,1g 
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STRUCTURE COAT BLACK 

400 ML 

 

APLICAÇÃO 

 Limpar minuciosamente a superficie  

 A área danificada deve estar seca e livre de pó, gorduras 

 Agitar vigorosamente durante 2 minutos 

 Realize o teste de pulverização 

 A densidade e o efeito estrutural dependem do número de camadas e da distância de 
pulverização 

 Aplique várias camadas finas para obter a textura desejada 

 Repintar depois de secar por aprox. 15-20 min (20 ° C) 

 Repintável 
 

Usando spray texturizado Structure Coat, será fácil suavizar qualquer irregularidade, pois pode 

ser lixado facilmente após a secagem. Os ajustes da moldura também podem ser realizados de 

maneira simples. Por exemplo: Se a superfície se tornou muito áspera porque a aplicação ficou 

muito espessa. Depois de seco, você pode lixar e aplicar o spray Structure Coat mais uma vez. 

Recomendação: Usar um pedaço de papelão para testar o processo de pulverização antes da 

aplicação real pintando a distâncias diferentes. 

 

 
 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 

12 meses, em condições de armazenamento adequado. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

Código Descrição Embalagem 
 

5004-001051 STRUCTURE COAT BLACK 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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