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DESCRIÇÃO 

Tinta formulada com resinas nitro combinadas de elevada qualidade especial para a repintura 

de parachoques, molduras e guarnições do automóvel.  

 

 Secagem muito rápida.       

 Alta resistência a arranhões após a cura da película. 

 Facilidade de aplicação e repintura.    

 Excelente elasticidade.  

 Boa aderência.    

 Não contém chumbo.   

 Alto poder de cobertura. 

 

APLICAÇÃO 

É recomendado usar na indústria automóvel e, principalmente, para a pintura de componentes 

plásticos pintados  originalmente com esta fórmula. 

 Automóvel.  

 Indústria. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

 Agitar muito bem o aerossol antes de usar, aproximadamente um minuto depois de 

ouvirr o ruído do misturador.  

 Aplicar sobre superficies limpas e secas. Eliminar a corrosão com escova de aço.  

 Aplicar camadas finas para obter melhores resultados, é sempre preferível três 

camadas finas do que uma espessa, repintável após dez minutos com a mesma tinta. 

 Não aplicar sobre equipamentos ligados à corrente e utilizar em áreas bem ventiladas.  
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QUICK PIERRE FUSIL 

400 ML 

CARACTERÍSTICAS 

 

CARACTERÍSTICAS FISICAS 

Tipo ligante Nitro combinado 

Cor Pierre a fusil 

Secagem ao tato (ASTM D-1640 ISO 1517) 10’ 

Secagem total  (ASTM D-1640 ISO 1517) 20’ 

Espessura da camada seca 15 μ/camada (2 passagens) 

Aderência (ASTM D-3359 ISO 2409) 4B 

VOC'S 655.9 g/l 

Rendimento teórico 2 m2 para aerossol 400 ml 

Diluente Acetato Butilo 

Vida do produto Minimo 2 anos 

Repintura Depois de 10’ 

Resistência da pintura ao calor 120°C 

Condições de aplicação 
T° Ambiente 

mín:  8°C 

T°superficie:  

5-50°C 

Humidade máx: 

85 % R.H.P. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5011-001054 QUICK PIERRE FUSIL 400 ML 
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* Si deseja 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  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As especificações Técnicas e sugestões estão baseadas na nossa própria experiência. Asseguramos a 

perfeita qualidade do produto. Não obstante, considerando que as condições de cada uso concreto 

transcendem o nosso controle, não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos. 

 

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

