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DESCRIÇÃO 

Quick Wax é um revestimento protetor aerossol contra ferrugem à base de cera para, 

principalmente, as cavidades na carroceria do carro, por exemplo, portas, peças laterais, 

tampa do porta-malas, etc. Com o tratamento regular, os danos da ferrugem podem ser 

evitados com o tempo. Uma camada fina é suficiente para proteger os metais. 

 

Este revestimento tem um excelente efeito repelente de água e uma penetração muito boa. 

Após a aplicação, forma-se uma película levemente pegajosa com propriedades regenerativas, 

aplicável também como protetor do compartimento do motor. Quando a camada aplicada é 

aquecida pelo sol ou pelo calor do motor, aquele odor típico das ceras convencionais não se 

forma. 

 

 Excelentes características de penetração em cavidades de difícil acesso. 

 Propriedades de penetração e de fortes propriedades repelentes de água 

 Fácil aplicação 

 Propriedades de auto reparação em pequenos danos 

 Resistente á água 

 Excelente aderência 

 Resistente a influências ambientais, ácidos e bases 

 Limpeza: Em fresco, com diluente e já seco, mecânicamente 

 O produto não é repintável 

 

CARACTERISTICAS  

Base: Dissolvente, ceras e aditivos 
Cor: transparente 
Caducidade/armazenamento: 10 anos com armazenamento correto 
(=10° - 25°C, humidade relativa do ar de max. 60%) 
Tempos de secagem: Secagem ao ar em aprox. 2 1/2 h, secagem total depois de aprox. 3 1/2h. 
O tempo de secagem depende da temperatura ambiente, da humidade do ar e da espessura 
da camada aplicada. 
Teste de água salgada (DIN 50021): 240 horas sem infiltração de óxido com espessura de 
camada seca de 50μ 
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QUICK WAX 

500 ML 

Densidade com 20°C: ca. 0,73 kg/Litros 
Formato / Conteúdo: Aerossol, volume nominativo máximo 500ml 
 

APLICAÇÃO E USO 

Preparação da superficie 

O máximo resultado obtém-se sobre superficies limpas, secas e desengorduradas. 

Aplicação 

 Para um tratamento óptimo, o aerossol deve estar à temperatura ambiente. 

 Proteger as peças que se encontram ao alcance da pulverização. 

 Distância recomendada para pulverizar aprox. 30 cm 

 Agitar o spray uns 2 minutos antes de utilizar e também, de vez en quando, durante o 
uso. 

 Pulverizar sobre as peças a tratar. 

 Depois de usar, inverter a embalagem e esvaziar a válvula.  

 

Sugestões para pintar com aerossol 

 Proteger o objeto a ser pintado e à sua volta da pulverização. Recomenda-se proteger 
as partes que não devem ser pintadas. Sempre que pintar pequenas superfícies, 
recomenda-se usar papelão como molde, fazendo um furo um pouco maior que o local 
a ser pintado. Este cartão é colocado 1 a 2 cm à frente do local a ser pintado. Este 
método proteje da pulverização 

 Temperaturas entre +10°C e +25°C, humidade máxima do ar 60 %. 

 Armazenar en lugar seco. Proteger dos raios solares e de outras fontes de calor. 
Pulverizar só com tempo seco e em lugares protegidos do vento e em recintos bem 
ventilados. Ler as instruções sobre a rótulo. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

VIDA ÚTIL E ARMAZENAMENTO 
 

Quick Wax conservado na embalagem original, em lugar seco e bem ventilado e a 

temperaturas compreendidas entre os +15°C e os +25°C tem duração de 18 meses a partir de 

da data de fabrico. 
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QUICK WAX 

500 ML 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5008-001036 QUICK WAX  500 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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