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DESCRIÇÃO 

QUICK RSTORE é um renovador plásticos de exteriores e parachoques de longa duração 

 

CARACTERÍSTICAS  

Composição  : Mistura única de ceras e óleos refinados numa solução alifática. 

Aspeto :  Gel tixotrópico líquido 

Cor :  Púrpura opaco 

S.G. :  0.795 

Aroma :  Fresco 

F.P. :  38°C 

Armazenamento : 12 meses em embalagens fechadas à temperatura ambiente 

                             Proteger contra a congelação e temperaturas elevadas. 

Embalagem :   Embalagens de 1L. 

Gel fácil de usar: 

Gel leve e fácil de usar com sólidos duros para restauração rápida de pára-choques e 
acabamentos de plástico, etc. que perderam o brilho. Restaurado,  o acabamento fica com 
aspeto original. 

Não pegajoso: 

As superfícies a serem tratadas não ficarão pegajosas para evitar a acúmulação de poeira na 
superfície, portanto também não atrairá pós. 

De longa duração: 

O Quick Rstore suporta lavagens repetidas para manter a mesma aparência. 

 

mailto:carsistema@carsistema.pt


 

 
   
 

 
 CP: 35  09/21 V1 
Página 2 de 2  
 

CARSISTEMA PORTUGAL – REPRESENTAÇÕES, S.A.  

Ribeira de Eiras – Adémia 3020-324  COIMBRA - PORTUGAL  

E-mail: carsistema@carsistema.pt  Tel. (+351)239 433 720 

 

QUICK RSTORE 

1L 

Gel de velocidade:  

A consistência tixotrópica do Quick Rstore permite aplicar o produto com pulverizador 
aderindo à superfície com rapidez e facilidade. 

Fácil de usar:  

A natureza não pegajosa do produto é apreciada pelos utilizadores na medida que é fácil de 
trabalhar porque as mãos não colam durante o uso. 

Livre de silicones: 

Apto para usar em chassis de veículos em stands. 

 

APLICAÇÃO 

A superfície deve estar limpa e seca. Agitar antes de usar. Aplicar nas superfícies de plástico 

com um pano sem fiapos e deixar secar. Não precisa terminar. 

O Quick Rstore também pode ser aplicado com pulverizador e usar um pano sem fiapos para 

espalhar. 

 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

12 meses, em condiciones de armazenamento adequado. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5005-001137 QUICK RSTORE 1L 
     
 
* 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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