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QUICK HEATPROOF PRATA  

400ML 

REF: 5011-001116 
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PT 

 

DESCRIÇÃO 

Tinta em spray anti-calórica formada fundamentalmente à base de resinas de silicone e 

pigmentos termoestáveis, especiais para a preparação de pinturas que tenham grande 

resistência a temperaturas até 650°C. 

 

APLICAÇÃO 

Indicada para peças submetidas a diferentes estados de choque térmico. 

 

• Instalações industriais.   

• Blocos de motor.   

• Tubos de escape. 

• Condutores de fluidos quentes.  

• Estufas.    

• Caldeiras. 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

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

ouvir o ruido do misturador.  

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

 Aplicar em camdas finas para obter melhores resultados. Quanto menor for a 

espessura da camada, melhor será a resistência à temperatura. Para uma cura total da 

tinta, temperar durante 30-60 minutos a 150-200 ° C. 

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

 Não utilizar sobre materiais em contacto directo com os alimentos. 

 Solicite fichas de segurança. 
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QUICK HEATPROOF PRATA 

400 ML 

CARACTERÍSTICAS 

• Secagem muito rápida.     

• Não contém chumbo.   

• Resistência a altas temperaturas.   

• Bom endurecimento. 

• Alto poder de cobertura.     

• Adere perfeitamente sobre outras pinturas anti calor. 

• Boa flexibilidade.     

• Facilidade de aplicação e repintura.   

• Boa aderência. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM 

Tipo ligante Silicone Capacidade nominal 400 ml 

Cor Preto, Prata Resistência da embalagem ao 

calor 

<50°C 

Secagem ao tato                        

(ASTM D-1640 ISO 1517) 

10’ Propelente DME 

Espessura da camada 

seca 

15μ/camada(2passagens)  

Aderência (ASTM D-3359 

ISO 2409) 

3B 

Rendimento teórico 2 m2 para aerossol 400 

ml 

Diluente Mistura aromáticos 

Vida do produto > 2 anos 

Repintura Após 10’ 

Resistência da pintura ao 

calor 

650°C  



 

 
   
 

 
 CP:1418  11/21 V1 
Página 3 de 3  
 

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia  
3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720 

 

QUICK HEATPROOF PRATA 

400 ML 

Condições de aplicação T° Ambiente mínima:  

8°C 

T° Superficie:  

5-50°C 

Humidade 

máx: 

85 % R.H.P. 

*As provas de aderência foram realizadas sobre placas de aço. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalgem 
 

5011-001117 QUICK HEATPROOF NEGRO  400 ML 
 

5011-001116 QUICK HEATPROOF PLATA  400 ML 
 

 
     
 
* 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/
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