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DESCRIÇÃO 

QUICK MIX EXPRESS 50 ML é uma cola adesiva de dois componentes especialmente indicada 
para a reparação rápida de todo tipo de aplicações. Oferece uma excelente aderência sobre 
diferentes superfícies como o plástico, o metal, a madeira, etc. Quick Mix Express seca tão 
rápido que a peça reparada e colada pode manipula-la após 10 minutos. 
 
De acordo com as características especiais, QUICK MIX EXPRESS 50 ML permite a união 
extremamente resistente. Devido à sua flexibilidade, pode usar-se em todo tipo de aplicações.  
 
Graças às suas propriedades únicas, podem colar o que até agora era impossível. Além disso, 
QUICK MIX EXPRESS 50 ML permite reparar peças que normalmente não se aproveitariam.  
 

QUICK MIX EXPRESS 50 ML tem excelente resistência à fluência e longo tempo de pulverização. 

Use o produto para colar superfícies verticais que não podem ser coladas ou modeladas de 

uma só vez. 

Embalado num cartucho especial para produto bicomponente, fácil de usar e aplicar com 

pistola. O bico misturador especial garante sempre uma boa relação de mistura e evita que o 

produto que permanece no interior do cartucho endureça. Por este motivo, um cartucho 

encertado de QUICK MIX EXPRESS 50 ML vai durar muito tempo. 

CARACTERISTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS 

 Muito boa aderência sobre numerosas superfÍcies 

 Secagem muito rápida 

 Resistência manual muito rápida 

 Resistência à fluência 

 Produto bicomponente para uma colagem rápida 

 Duplo cartucho prático com bicos misturadores para dosagens precisas. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 
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QUICK MIX EXPRESS 

50 ML 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

O tempo de conservação de QUICK MIX EXPRESS 50 ML é de 12 meses a partir da data de 

fabrico, sempre que armazenado em lugar fresco e seco e com temperatura entre os +10°C e  

25°C.  A data de expiração está indicada sobre a etiqueta.  

 
 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5006-001096 QUICK MIX EXPRESS 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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