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DESCRIÇÃO 

QUICK SEAL MS 974 290 ML é um selante que proporciona um tempo de condução rápido e de 

fácil aplicação sem pré-aquecimento para veículos. É um selante para pára-brisas tixotrópico e 

livre de isocianatos, baseado na tecnologia MS Polymer. 

 Ideal para substituição de vidros em reparações de automóveis, para-brisas, vidros 

traseiros, vidros laterais e outros. 

 Vedação e colagem de tetos em vidro. 

 Selagem e colagem de metais pesados na construção de contentores 

 Apto para metal, aço, aluminio, vidro, cobre, zinco e fibra de vidro 

 

 

BENEFICIOS DO PRODUTO 

•  Fácil aplicação sem pré-aquecimento 

• Alta aderência inicial, tempo de uso rápido 

• Ecológico, livre de isocianato e solventes 

• Muito baixo conteúdo de VOC e odor 

• Resistência à radiação ultravioleta. 

 

DADOS TÉCNICOS 

Matéria     Polímero (MS) 

Método de secagem    Húmido 

Densidade                 1.49 gr / ml ± 0.03 

Aparência / Cor                             Pasta / Preto 

Cura pelo volume [mm / 24h] (a 23 ° C e 50% r.h)  Aprox. 3.5 

Tempo de secagem ao tato [min] (23 ° C e 50% r.h)  15 - 20 

Dureza Shore A [N / mm²]   55 ± 5 

Flacidez (ISO 7390)    0 mm 

Resistência à tração [N / mm²] (ISO 37)    Min. 3.5 N / mm²   
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Alongamento [%] (ISO 37 DIN 53504)  ≥ 300 

Temperatura de aplicação [° C]  De +5 a + 40) 

Resistência ao calor [° C]    De -40 a +90 

Perda de volume (a 23 ° C y 50% r.h)                  <-% 3    

Resistência à agua e UV    boa 

Cor      preto   

Embalagem cartucho de 290 ml  

 

MÉTODO DE USO 

QUICK SEAL MS 974 pode ser aplicado fácilmente com uma pistola de pressão manual ou a ar, 

a uma temperatura entre  +5°C e +35°C. Nas aplicações de selagem, o produto deve aplicar-se  

em 10 minutos (a 20°C 50 R.H.) com auxilio de uma espátula ou uma faca, ocasionalmente 

humedecido numa solução de sabão. Evitar a solução de sabão que possa penetrar entre as 

aberturas dado que  pode gerar perdas de aderência. 

Em aplicações de colagem, as peças devem ser montadas em 15 minutos (a 20 ° C 50 R.H.) 
após a aplicação do produto. Em geral, recomenda-se uma espessura de selante de 2 mm. 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

• Retire o vidro com dano. Antes da aplicação, asegurar-se que as superficies estão 

limpas, secas e livres de pó e gordura. 

• Cortar a ponta do bico com a forma e tamanho desejados para proporcionar uma 

altura de cordão suficiente para dar um bom contacto com o pára-brisas em todo o perímetro. 

Um entalhe de formato triangular fornecerá a forma e a altura ideais. 

• Aplique o Quick Seal MS 974 290ML diretamente no vidro. Colocar o vidro alinhado e 

se desejar uma cinta de montagem de vidro para o fixar. Pressione o vidro no lugar devido e 

assegure-se do perfeito contacto com Quick Seal MS 974 290ML 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 
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ADVERTÊNCIAS 

QUICK SEAL MS 974 tem uma vida útil de 9 meses se o armazenar na embalagem original 

original sem abrir, num lugar seco e a temperaturas entre + 5 ° C e + 30 ° C. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5002-001107 QUICK SEAL MS 974 290 ML 
 

 
 
     
* 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. 

 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

