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DESCRIÇÃO 

QUICK CYAN é uma cola cianoacrilato líquido de secagem rápida. Permite uma ligação química 

em praticamente qualquer tipo de superfície. Para garantir a secagem em temperaturas muito 

baixas, este produto pode ser combinado com QUICK CYAN ACTIVATOR. 

 

CARACTERÍSTICAS  

Base :                              Cianocrilato de etileno 

Cor :                                 Transparente 

Viscosidade (20°C):                                         35-70 mPas 

Densidade:                             1,05 g/cm³ 

Ponto de inflamação:                        85 °C 

Tempo de aplicação (alumínio):    5-15 seg. 

Tempo de aplicação (borracha):                                           5-10 seg. 

Secagem final 24 h 

Preenchimento max. por fenda:                                            0,07 mm  

Resistência às temperaturas : -50 à +80 ºC 

Condutividade termal : 0,1 (ASTM C 177) 

Resistência à tração - Aço (DIN 53283):   21 N/mm² 

Vida útil entre 5°C e 8°C:                                  12 meses 

 

APLICAÇÃO 

As peças a unir devem estar perfeitamente limpas, livres de poeira, gorduras e óleos. 

Aplicar uma camada fina de QUICK CYAN numa das partes a colar. Junte as duas partes, 

pressionando uma contra a outra. O endurecimento da cola, dependendo da pressão, 

será alcançado após alguns segundos. A adesão final será obtida em 24 horas. 
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QUICK CYAN 

20 G 

MATERIAL NIVEL DE ENCOLADO 

Metal ++ 
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Borracha ++ 

Elastómero EPDM + 

Barro/Cerâmica + 

Couro + 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

12 meses, em condições de armazenamento adequado. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5007-001088 QUICK CYAN  20G 
     
 
* 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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