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QUICK FILL CINZA  310 ML 
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PT 

DESCRIÇÃO 

Selante adesivo poliuretano monocomponente para um preenchimento rápido. Utiliza-se para 

unir, selar e preencher. Pode ser pintado, depois de seco. Pode também lixar-se fácilmente. 

 Poliuretano monocomponente 

 Elástico 

 Pouco odor 

 Resistente 

 Não corrosivo 

 Adere a uma grande quantidade de substratos. 

 

APLICAÇÕES 

Quick Fill Cinza 310 ml adere a uma ampla variedade de substratos. Adequado ao fabrico de 

vedações permanentes. A sua ampla aderência inclui metais, acabamentos metálicos, 

revestimentos de pintura, plásticos e materiais cerâmicos. Leia cuidadosamente as instruções 

do fabricante antes de utilizar em materiais transparentes e coloridos sujeitos a tensões de 

explosão.  

 

Este produto está destinado únicamente a profissionais com experiência. Os testes com os 

substratos originais devem realizar-se em condições reais para garantir a aderência e 

compatibilidade dos materiais. 
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QUICK FILL CINZA 

310 ML 

CARACTERÍSTICAS 

Base Química 1C Poliuretano 

Cor (CQP1 001-1) Cinza 

Mecanismo de Tratamento Tratamento de humidade 

Densidade (sem cura)  (CQP 006-4) 1.3 kg/l aprox. 

Segundo a cor 

Tixotropía Boa 

Temperatura de aplicação 5 - 40°C 

Tempo de formação de pele (CQP 019-1) 60 min apróx. 

Tempo aberto (CQP 526-1) 45 min apróx. 

Velocidade de Endurecimento (CQP 049-1) ( ver diagrama ) 

Contração (CQP 014-1) 5% apróx. 

Dureza Shore A (CQP 023-1 / ISO 868) 40 apróx. 

Resistência à Tração (CQP 036-1 / ISO 37) 1.8 N/mm2 apróx.  

Quebra no Alongamento  (CQP 036-1 / ISO 37) 500% Aprox.  

Resistência ao rasgão (CQP 045-1/ ISO 34) 7 N/ mm apróx.  

Temperatura de transição visual (CQP 509 -1/ ISO 4663) -45°C  apróx. 

Resistência térmica (CQP513-1) permanente 

Períodos curtos                                                                                          1 dia 

                                                                                                                      1 hora 

90°C 

120°C 

140°C 

Temperatura de Funcionamento -40ºC a 90ºC 

Tempo Útil do Produto (a temperatura inferior a 25 ° C) (CQP 016-1) 12 meses 

 

Quick Fill Cinza 310ml é resistente à água doce, água do mar, calcário, águas residuais, ácidos 

diluídos e soluções cáusticas; Resistente à gasolina, óleos minerais, óleos vegetais e gorduras 

animais por curtos espaços de tempo. Não é resistente a ácidos orgânicos, álcool, ácidos 

minerais concentrados e soluções dissolventes. Os conselhos de aplicação são fornecidos 

apenas a pedido. Os pontos aquí abordados são meramente informativos.  

 

APLICACÃO 

Preparação da superficie 

As superfícies devem estar limpas, secas e livres de todos os vestígios de pó, gorduras e óleos.  
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QUICK FILL CINZA 

310 ML 

Preparação do produto 

Fure a membrana do cartucho e retire-a por completo. Coloque-a na pistola e corte o clip de 

segurança. Corte a ponta do bocal de acordo com a largura da junta da pistola manual ou 

pneumática, tendo o cuidado de não obstruir o ar. Uma vez abertas, as embalagens devem 

usar-se dentro de um período de tempo relativamente curto. A temperatura perfeita para o 

substrato e para a massa é entre os 15 ° C e 25 ° C. 

 

Aplicação do produto 

Espátula e acabamento: 

O alisamento e o acabamento devem ser feitos antes do final do tempo de formação do 

produto, de formação da pele. Se usado, outro agente de acabamento deve ser um teste 

prévio de compatibilidade com o produto. 

 

Limpeza: 

Uma vez curado, o produto só pode ser removido mecanicamente. Se as suas mãos ou pele 

forem expostas deve lavar imediatamente com água e sabão. Por favor, não utilize 

dissolventes! 

 

 

Capacidade pintável: 

Quick Fill Branco 310 ml pode ser pintado com sistemas de pintura convencionais. De qualquer 

das formas, a compatibilidade da pintura deve ser verificada com testes preliminares. Os 

melhores resultados obtêm-se se o produto estiver completamente curado, especialmente se 

cozido estiver. De notar que a dureza e a espessura da camada de tinta rígida contrastam com 

a elasticidade do selante e podem provocar uma rutura na camada de tinta. Os sistemas de 

pintura, à base de PVC e as pinturas de polimerização por oxidação (à base de óleos e resinas 

alquídicas) geralmente não são adequados à aplicação em Quick Fill.  
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QUICK FILL CINZA 

310 ML 

LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL  

Limpar as ferramentas utilizadas com acetona ou dissolvente. Enquanto o adesivo não 

endurece pode tirar-se com papel ou um pano seco. Uma vez endurecido, o produto só se 

pode eliminar mecânicamente. Evite o contato com a pele usando luvas de látex, borracha ou 

polietileno. Se entrar em contato com a pele, retirar imediatamente e lavar com água e sabão. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO  

 

ARMAZENAMENTO: Embalagens fechadas devem ser armazenadas num local seco e no interior 

com temperatura entre os  5 ° C e 25 ° C.  

VALIDADE: 12 meses na embalagem original e fechada.  

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5003-001042 QUICK FILL CINZA 310 ML 
5003-001052 QUICK FILL BLANCO 310 ML 
5003-001041 QUICK FILL PRETO 310 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. 

. 
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