
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP: 2121  09/21 
Página 1 de 3  

QUICK MIX TRANSPARENTE 50 ML  

REF: 5006-001092 

CARSISTEMA PORTUGAL – REPRESENTAÇÕES, S.A.  

Ribeira de Eiras – Adémia 3020-324  COIMBRA - PORTUGAL  

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

 

PT 

DESCRIÇÃO 

QUICK MIX TRANSPARENT 50 ML é um adesivo poliuretano estrutural de 2 componentes, de 

cura rápida e fácil de usar que cura por meio de uma reação química dos dois componentes 

para formar um polímero durável, resistente a altas temperaturas, humidade, combustível, 

solventes e produtos químicos . Este produto foi especialmente desenvolvido para trabalhos 

pequenos, rápidos e de longa duração de reparação e colagem. 

CARACTERÍSTICAS  

 Excelente aderência específica a policarbonato, ABS, PVC, etc. 

 Resposta de cura rápida à temperatura ambiente 

 Aceleração de calor opcional para tempos de ciclo curtos 

 Não contém MDI. Classificação melhorada na segurança do produto 

 Fácil processamento. 

 

DADOS TÉCNICOS 

 COMPONENTE A COMPONENTE B 

BASE QUÍMICA Prepolímero reativo de 

isocianato 

Mistura reativa de poliol 

COR TRANSPARENTE TRANSPARENTE 

GRAVIDADE ESPECÍFICA ~ 1.16 ~ 1.09 

VISCOSIDADE 2850 8500 

ASPETO LIQUIDO LIQUIDO 

TEMPO DE TRABALHO 23ºC (MIN) 2-4 

TEMPO DE FIXAÇÃO 23ºC (MIN) 60 
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QUICK MIX TRANSPARENTE 

50 ML 

 

PROPRIEDADES TÍPICAS DO ADESIVO CURADO 

Dureza ASTM D-2240 @ 23 ° C 73  
Resistência à tracção ASTM D-638 @ 23 ° C [MPa] 9  
Módulo de Young ASTM D-638 @ 23 ° C [MPa] 12  
Alargamento è ruptura ASTM D-638 @ 23 ° C [%] 150  
Temperatura de transição do vidro ASTM E-1640 [° C] 48  
Absorção de água ASTM D-570 [%] 0,26 
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 

QUICK MIX TRANSPARENT 50 ML está disponível em cartuchos de dois componentes. O 

sistema adesivo QUICK MIX TRANSPARENT foi projetado para dosear facilmente com 

ferramentas manuais e pneumáticas. Para garantir a distribuição de proporção ativa, 

recomendamos o nivelamento dos pistões colocando o cartucho aberto no distribuidor e 

purgando até que o material comece a fluir de ambas as câmaras do cartucho antes de entrar 

no misturador/doseador. 

 

Depois de conectar a ponta do misturador (recomendamos usar apenas as pontas do 

misturador incluídas na embalagem) carregar o cartucho na ferramenta de distribuição, aperte 

o gatilho a uma velocidade constante para forçar o pré-polímero e o curativo através da ponta 

do misturador. Recomenda-se descartar os primeiros 25 a 50 mm do material misturado, pois 

pode estar fora de proporção O adesivo de proporção bem misturado é transparente, 

cremoso, liso e brilhante. 

 

O material no misturador será muito difícil ou impossível de dosear se porventura permanecer 

muito tempo aberto. Mantenha o material a fluir através do misturador por curtos períodos de 

tempo. Substitua o misturador antes de reiniciar o fornecimento. 

 

Após terminar trablho, deixe o misturador no lugar até que QUICK MIX TRANSPARENT seja 

usado novamente. O material restante terá uma vida útil de várias semanas, se armazenado de 

maneira adequada. Para começar a usar o QUICK MIX TRANSPARENT novamente, remova o 

misturador estático e descarte-o de maneira adequada. Limpe cuidadosamente o bico do 

cartucho, os produtos nas duas câmaras devem ser separados de forma limpa. Se houver 

mistura em qualquer um dos lados, dispense algum produto pelas aberturas sem a ponta do 

misturador acoplada, até que apenas um único produto componente resida em cada câmara. 

Por fim, coloque um novo misturador e siga as instruções já mencionadas. 
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QUICK MIX TRANSPARENTE 

50 ML 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 

 

O tempo de armazenamento do QUICK MIX TRANSPARENT 50 ML é de 12 meses a partir da 

data de fabrico, desde que armazenado em local fresco e seco, com temperaturas variando 

entre os 15 ° C - 32 ° C. A data de validade está indicada no rótulo. 

 

Os cartuchos devem ser mantidos num saco plástico lacrado e protegido de fontes de luz e 

calor dentro da embalagem original. 

 

Depois de abertos, os cartuchos têm uma vida útil que é indicada pelo prazo de validade na 

etiqueta (desde que respeitadas as condições acima mencionadas), deixando o último 

misturador no cartucho. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5006-001092 QUICK MIX TRANSPARENTE 50 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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