
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP: 2121  09/21 
Página 1 de 4  

QUICK MIX UNIVERSAL 50 ML  

REF: 5006-001093 

CARSISTEMA PORTUGAL – REPRESENTAÇÕES, S.A.  

Ribeira de Eiras – Adémia 3020-324  COIMBRA - PORTUGAL  

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

 

PT 

DESCRIPCIÓN 

QUICK MIX UNIVERSAL 50 ML é um adesivo bicomponente à base de poliuretano, tixotrópico, 

de cor preto  inodoro , que cura à temperatura ambiente e que foi criado especialmente para a 

colagem estrutural de grande variedade de materiais, como termoplásticos, plásticos 

termofixos, aço, alumínio, cimento, madeira e vidro. 

 

CARACTERISTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS 

Propriedades Componente A Componente B Mistura 

Base Química Poly ol MDI Poliuretano 

Mecanismo de reação - - Poliadiação 

Quociente da mistura por 
volume 

1,00 1,00 - 

Quociente da mistura por 
peso 

0,86 1,00 - 

Cor Preto Âmbar Preto 

Aparência Liquido Liquido Tixotrópico 

Viscosidade 1000mPas 800mPas 50000mPas 

Densidade relativa 1,04 1,20 1,12 

Temperatura de aplicação +10/ +30ºC +10/ +30ºC - 

Grau de inflamabilidade >200ºC 230ºC - 

Pressão de vapor Muito baixo 0,00004mmHg - 

Solubilidade em água Insolúvel Insolúvel - 
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QUICK MIX UNIVERSAL 

50 ML 

Tempo de conservação 12 meses 12 meses - 

 

PROCESSO 

A resistência e durabilidade das juntas dependem do pré-tratamento adequado das superfícies 

a serem coladas. No mínimo, as superfícies coladas devem ser limpas com um 

desengordurante para remover quaisquer vestígios de poeira, sujidade, óleo ou gordura. O 

pré-tratamento de materiais termoplásticos como PVC, policarbonato, polipropileno, PMMA, 

etc., pode ser feito com uma leve mistura de éteres ou isopropanol. Solventes fortes não são 

recomendados, pois podem danificar as superfícies de plástico.  

 
Em todas as outras superfícies, acetona ou tricloroetileno podem ser usados para o pré-
tratamento. Petróleo ou qualquer outro solvente nunca deve ser usado. 
 
Quando possível, lixar mecanicamente para remover a tinta das superfícies (se necessário) e 
para aumentar a força da cola e a aderência. Deixe a superfície pré-tratada secar antes de 
aplicar o adesivo. 
 

 APLICAÇÃO DO PRODUTO: 

QUICK MIX UNIVERSAL 50 ML está disponível em cartuchos de dois componentes. 
 
Em qualquer caso, a mistura deve ser feita com um bocal de mistura que tenha pelo menos 16 
elementos. Um número menor de elementos não permitiria uma mistura completa. Um 
número maior de elementos aumentaria a velocidade da reação química para o 
endurecimento do produto. O bico de mistura é descartável. 
 
Os cartuchos bicomponentes podem ser usados com aplicadores manuais ou ferramentas 
pneumáticas específicas, dependendo da capacidade e do formato dos cartuchos. 
Para tratamento e aplicação contínua, um sistema de dosagem automática pode ser usado 
para materiais de baixa viscosidade. 
 
A mistura deve ser aplicada diretamente do misturador sobre a superfície pré-tratada e seca. A 
camada ideal de adesivo que garante a maior resistência da junta deve ter uma espessura 
mínima de 0,2 mm. Os componentes devem ser montados nos primeiros minutos após a 
extrusão do adesivo e colados com pressão constante na superfície de colagem. 
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MECANISMO DA REAÇÃO: 

A taxa de reação de endurecimento é influenciada principalmente por dois fatores: a 

temperatura de aplicação e a espessura da aplicação. Sendo exotérmica na reação, a 

velocidade diminui ao mesmo tempo que a espessura e a temperatura de aplicação diminuem. 

Mesmo sendo de medida inferior, a subcamada é influenciada pela velocidade da reação. 

Materiais que terão um alto coeficiente de condutividade térmica tenderão a desacelerar a 

reação. 

A temperatura máxima de reação é atingida em aplicações que possuem uma espessura de 5 

mm e esta será sempre inferior a 90 ° C. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

O prazo de validade do QUICK MIX UNIVERSAL 50 ML é de 12 meses a partir da sua produção, 

desde que armazenado em local fresco e seco, com temperatura variando entre + 10 ° C e 25 ° 

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. 

 

PRECAUÇÃO PARA A MANIPULAÇÃO DO PRODUTO 

 

Os produtos Polymix são geralmente inofensivos de manusear, desde que sejam tomadas 
precauções quanto ao manuseio de produtos químicos. O produto em cartucho não deve 
entrar em contato com produtos alimentícios ou utensílios de cozinha, e certas medidas de 
segurança devem ser tomadas para evitar que o conteúdo dos cartuchos vaze e entre em 
contato com a pele, uma vez que pessoas com pele muito sensível podem ser afetados. 
 
Recomenda-se o uso de luvas de borracha ou plástico; bem como proteção para os olhos. A 
pele deve ser cuidadosamente limpa ao final de cada sessão de trabalho, lavando-a com sabão 
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e água quente. Evite o uso de solventes. Para secar a pele, use papel descartável. Ventilação 
adequada é recomendada no local de trabalho. 
 
Essas precauções são explicadas com mais detalhes na ficha de dados de segurança de 
produtos individuais e devem ser consultadas para obter mais informações. 
 
 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5006-001093 QUICK MIX UNIVERSAL 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. 

 

mailto:carsistema@carsistema.pt
http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

