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DESCRIÇÃO 

QUICK MIX 4013 é um reparador de plástico universal modificado com epóxido semirrígido de 

dois componentes. Graças à sua formulação, este produto pode ser utilizado em toda a gama 

de plásticos da linha automóvel. É formulado para ser usado em todos os tipos de plásticos, os 

mais comuns e mais específicos, como TPUR, PUR, RIM, PP, TPO, TPE. Na dúvida sobre o tipo 

de plástico a ser reparado (flexível, semirrígido ou rígido), utilize o QUICK MIX 4013. 

 

Este produto também é um excelente adesivo e com capacidade de enchimento. É uma massa 

semi-rígida excecional que pode ser usada como esmalte em todos os tipos de plásticos devido 

às suas características de fácil lixagem e acabamento. Também pode ser usado como adesivo 

multifuncional. Alguns campos de uso são: portas (metal e plástico), painéis enferrujados, 

painéis traseiros (metal, SMC, fibra de vidro e plásticos rígidos), etc. 

 

Este adesivo epóxido, preenche e dá um polimento extraordinário. Este adesivo / enchimento 

semirrígido é usado e aprovado pelos principais OEMs automóveis, como GM, Toyota, VW e 

muitos mais. QUICK MIX 4013 é usado por profissionais. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Mistura 1:1 (aprovado e usado por OEM) 

 Fácil lixagem 

 Tempo de trabalho a 22 °C (75 °F): 10 a 12 min. 

 Lixagem em 30 minutos a 22°C (75 °F) 

 Compatível com todo o tipo de plásticos 

 Adesivo multifunções (une: vidro, metal, madeira, fibra de vidro, SMC e plásticos) 

 Não deixa fissuras, orificios 

 Compatível com todo o tipo de primários 

 Permite um acabamento perfeito 

 Excelente conservação 

 100% sólido 
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QUICK MIX 4013  

(2 TUBOS DE 250 GR) 

Propriedades abaixo de 22 ° C (75 ° F): 
 
Tempo de trabalho  5-10 minutos 

Resistência ao corte  1000+ psi 

Lixagem   30 min. 

Tempo até à pintura  após lixagem (30 min.) 

Secagem total   24 horas 

 

O calor pode ser usado para acelerar os tempos de secagem e cura.  

 

 

APLICAÇÃO E USO 

1. Limpar a área danificada, tanto a parte traseira quanto a frontal, com um solvente e deixar 
secar completamente. 

2. Se necessário, lixar a frente e o verso da superfície a ser reparada usando lixa de grão 80. 

3. Limpar a parte frontal e posterior da área a ser reparada e deixar secar completamente. 

4. Aplicar o promotor de aderência e deixe secar. Usar apenas em plásticos flexíveis e 
semirrígidos. 

5. Reforçar a parte traseira com uma fita de reforço de fibra. 

6. Misturar a parte A e a parte B em partes iguais até que a cor fique uniforme. 

7. Aplicar o preenchimento na área a ser reparada. Deixe secar por 30 minutos antes de lixar. 

8. Lixar com lixa de grão 120. 

9. Se aplicar uma segunda camada de enchimento, repetir a limpeza da área reparada, 
misturar o produto e aplicar conforme necessário. 

10. Lixagem final com lixa de grão 180 a 220. 

11. Limpar a superfície. Se ainda houver imperfeições, repetir o processo (ou sseguir os passos 
recomendados pelo fabricante da tinta) usando primeiro um primário. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 
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QUICK MIX 4013  

(2 TUBOS DE 250 GR) 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

12 meses, em condições de armazenamento adequado. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5006-006029 QUICK MIX 4013   2 X 250 GR 
     
 
* 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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