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DESCRIÇÃO 

Quick Primer Glass é uma mistura de oligómeros de poliuretano reativo diluído em solventes 

orgânicos. 

 

ÁREAS DE USO 

Pode ser utilizado na indústria automóvel para melhorar a aderência de selantes de 

poliuretano sobre vidro, cerâmica com serigrafía. 

 

DADOS TÉCNICOS 

Cor : Preto 

Viscosidade : 100 mL DIN cup, Ø = 4 mm: 12 to 15 s 

Densidade a 20ºC : 0.90 ± 0.05 

Conteúdo em sólidos convencionais  28.5 ± 1.5 % 

Temperatura recomendada : 5 to 25 °C 

Tempo de secagem : 20 °C : 10 to 15 min 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

Preparação da superficie: 

 A superficie deve estar livre de pó, seca, plana e sem qualquer rasto de gorduras ou 

outros contaminantes para que não afetem a efetiva aderência do produto.  

 Desengordurar a serigrafía cerâmica com dissolvente, como acetona.  

 Ao usar dissolventes, extinguir todas as fontes de ignição. Tenha em conta as 

instruções dadas pelo fabricante seguindo cuidadosamente as regras de segurança e 

de manipulação do produto.  

Modo de aplicação: 

 Agite bem o produto antes de o abrir, utilizar. Fechar herméticamente o recipiente 

imediatamente depois de utilizar.  

 Qualquer contacto, depois de aberto, com a humidade o produto curará e por esta 

razão, o produto deve ser utilizado em 24 horas.  
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 Depois de secar, aplique o selante dentro do prazo de uma hora e proceder segundo as 

instruções da ficha técnica.  

 Fechar herméticamente imediatamente depois de utilizado e agitar. 

 Aplicar uma demão homogénea para conseguir um bom acabamento e livre de pelos. 

 Uma vez seco aplicar o selante antes de uma hora 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

ADVERTÊNCIAS 

 Durante os primeiros 5 minutos depois da aplicação, é possível limpar con 

hidrocarburos. 

 12 meses na embalagem original fechada armazenada em local seco entre 0 e 25 ° C. 

24 h depois da abertura. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5002-001109 QUICK PRIMER GLASS 30 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/
mailto:carsistema@carsistema.pt
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