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DESCRIÇÃO 

QUICK SEAL PLUS é uma cola de poliuretano de alto desempenho, flexível, monocomponente 

para para brisas e para colagem e montagem geral na indústria de autocarros, camiões e 

comboios. Resistente à radiação UV, intempéries e envelhecimento. 

 

Projetado especificamente para a colagem de pára-brisas e também para vidros laterais e 

traseiros de autocarros, camiões, tratores e veículos especiais. Também é usado para unir 

elementos de plástico reforçado com fibra de vidro (tetos, painéis laterais e frontais) em 

veículos comerciais. Pode ser utilizado em todas as aplicações onde seja necessária uma forte 

ligação elástico-estrutural entre elementos de diferentes composições (pintura da camada 

superior do carro, chapas metálicas, fibra de vidro e plástico reforçado) e que sofram fortes 

esforços mecânicos ou térmicos. 

Quicl Seal Plus responde ao Padrão Federal de Segurança de Veículos Motorizados 212 e 

responde a todos os requisitos de durabilidade de longo prazo de acordo com os padrões de 

laboratório do fabricante. 

 

BENEFICIOS DO PRODUTO 

• Poliuretano monocomponente. 

• Adequado para aplicações a frio.  

• Excelente consistência e aderência do vidro – não escorre.  

• Corta ruptura de hilo.   

• Adequado para usar em parabrisas com antena integrada.  

• Isento de solventes, inodoro.   

• Alta viscosidade, alta resistência inicial.  

• Alto Módulo: mantém a rigidez torsional e aumenta o conforto do veículo.  

• Alta resistência aos raios UV, à intempérie, ao envelhecimento e estabilidade da cor.  

• Capaz de suportar altas tensões dinâmicas. 
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QUICK SEAL PLUS 

310 ML 

DADOS TÉCNICOS 

Consistência: Pasta tixotrópica 

Cor: Preto 

Natureza química: poliuretano 

Mecanismo de cura: Humidade ambiental 

Cura em espessura (mm) (1 día a 23°C e 50% h.r.): ca 3.0 

Dureza (DIN 53505): ca.63 

Densidade d [g/cm³] (NPT method 06) (23°C and 50% RH): ca 1,31 

Tempo de piel [min] (NPT Method 17) (23°C and 50% RH): ca 35 

Resistência à tração [N/mm2 ] (ISO 37 DIN 53504): ca 7,5 

Alongamento na ruptura [%] (ISO 37 DIN 53504): ca 500 

Módulo G a 10% [MPa]: ca 2.1 

Temperatura da aplicação [°C] desde +5 a +40 

Resistência à temperatura [°C]: -40/+90, picos de até +120 
 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

Coloque o cartucho numa pistola manual ou pneumática (provista con pistón telescópico). As 
superficies a tratar deverão estar perfeitamente limpas, secas e livres de pó e gorduras. É 
aconselhável realizar testes de aderência preliminares.  

 

Limpar todos os utensilios e equipamento com acetona ou alcool imediatamente após o uso. O 
material curado só pode ser eliminado mecânicamente. 

 

Se e em caso de contacto com a pele, remover imediatamente com uma toalha seca e limpar 
com água e sabão 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

ADVERTÊNCIAS 

Quick Seal Plus pode ser armazenado 12 meses na embalagem original (fechada) 

preferivelmente entre 10° e 25°C de temperatura, em lugar seco e fresco. A temperatura de 

armazenameto não pode exceder os 25°C por largos periodos de tempo. Guardar o produto 

afastado de ambientes húmidos, com raios de sol, calor. 
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QUICK SEAL PLUS 

310 ML 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Emabalagem 
 

5002-001045 QUICK SEAL PLUS 310 ML 
 

 
 
     
*Se 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. 
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