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DESCRIÇÃO 

QUICK ACTIV GLASS é uma solução orgânica de polisilanos. 

 

ÁREAS DE USO 

QUICK ACTIV GLASS pode usar-se como agente de limpeza e promotor de adesão de selantes 

de PU (para parabrisas ou outras aplicações), selantes híbridos (MS o SPUR) ou silicones. 

 

DADOS TÉCNICOS 

Cor: Cor transparente, incolor 
Viscosidade: extremamente baixo (ca 1 mPa.s) 
Densidade a 20ºC: Ca 0.80 
Conteúdo de sólidos convencionais: 3% 
Temperatura de aplicação: 15 a 30ºC 
Dados específicos: Tempo de secagem a 20 ° C: ca. 30 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

A superficie deve estar limpa, seca e sem pó. Quando usar solventes, apague todas as fontes 
de ignição e siga cuidadosamente as instruções de segurança e indicações dadas pelo 
fabricante. 

 

 Agite bem o produto antes de usa-lo. Feche a embalagem imediatamente depois de 

usar porque este produto é muito sensível à humidade. 

 Se QUICK ACTIV GLASS ficar turvo, não aplicar .- Como limpador, QUICK ACTIV GLASS 

pode aplicar-se com um pano limpo e seco (não esponjoso). A limpeza ocorre logo 

após a evaporação do solvente, ou seja, 30 a 60 segundos após a aplicação. Em 

seguida, aguarde um tempo mínimo de secagem de 10 minutos. 

 Como primário, uma película fina e uniforme de QUICK ACTIV GLASS pode ser aplicada 

com um pincel ou aplicador sem fiapos. Após a secagem (mínimo de 10 minutos), 

aplicar o selante dentro de uma hora, seguindo as instruções da ficha técnica. 
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QUICK ACTIV GLASS 

30 ML 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 

 

ADVERTÊNCIAS 

 Altamente inflamável e irritante. Consulte a ficha de dados de segurança antes de usar. 

 

ARMAZENAMENTO E VIDA ÚTIL 

 12 meses na embalagem original, herméticamente fechada e sem abrir, entre 0 e 30 ° 

C. 

 1 mês depois da primeira abertura da embalagem original selada herméticamente 

entre 0 e 30 ° C. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5002-001108 QUICK ACTIV GLASS 30 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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