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QUICK FLEX MS PULVERIZÁVEL 
  290 ML 
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DESCRIÇÃO 

Selante elástico de carrocerias pulverizável e monocomponente. Excelente aderência sobre 

diferentes tipos de metais (zinco, alumínio, aço), superfícies pintadas ou aparelhadas, 

superficies de madeira, plásticos termofixos e materiais termoplásticos (excepto PE, PP, PS, PC, 

PMMA, PTFE) e superfícies minerais. Alta resistência à humidade, ao exterior e a temperaturas 

desde -40°C a +80°C (a +120°C durante curtos espaços de tempo). 

Indicado para a repintura com diferentes vernizes até 5 dias depois da sua aplicação. 

Recomenda-se a realização de testes preliminares para verificar a compatibilidade do produto. 

Repintável logo de imediato. 

 

APLICAÇÕES 

Selante pulverizavél para o fabrico e reparação de veículos e carrocerias. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Embalagem Cartucho 290 ml  

Cor Branco  

Densidade 1.45 g/cm3 

Temperatura de aplicação + 5 - + 30 °C 

Tempo de formação de pele 25 min. 

Endurecimento (DIN 50 014) Apróx. 3 mm após 24 horas 

Rendimento (DIN 53 504) 270 % 

Resistência à tração (DIN 53 504) 1,6 N/mm² 

Resistência ao frio e ao calor -40 °C a+ 80 °C 

Resistência escorridos (ASTM D624) 6,0 N/mm 

ARMAZENAMENTO  

Não armazenar a temperaturas superiores a +25°C 
durante muito tempo.  
Embalagem selada: até 15 meses; 
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QUICK FLEX MS PULVERIZÁVEL 

290 ML 

 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO  

A superfície deve estar limpa, seca, livre de pó, gorduras e óleos. Previamente deve realizar-se 

sempre um teste para comprovar a aderência e compatibilidade com os plásticos e pinturas. 

Não é necessário o uso de primário na maioria das superfícies. Utilizar a pistola pneumática 

multifunções para a aplicação do produto para a colagem e selagem de peças. Uma vez aplicado 

QUICK FLEX MS, é repintável na maioria dos sistemas de pintura. 

 

IMPORTANTE 

Evitar o contacto do QUICK FLEX MS PULVERIZÁVEL com superfícies de poliuretano novo que 

não se encontre completamente curado. Deve haver sempre um cartucho na pistola. Nunca 

deixar a pistola vazia. Se esta indicação não for cumprida o material que se encontra na pistola 

vai secar. Esta deve ser completamente limpa, incluindo todos os acessórios, e imediatamente 

após o uso.  

 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

Ver Ficha de Segurança. 

 

DURABILIDADE E ARMAZENAMENTO: 
 

ARMAZENAMENTO: Embalagens fechadas e armazenadas num lugar seco entre 5 ° C e 25 ° C 

DURABILIDADE: 15 meses na embalagem original, se fechada.  

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5003-001043 QUICK FLEX MS PULVERIZÁVEL 290 ML 
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QUICK FLEX MS PULVERIZÁVEL 
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* 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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