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QUICK SHIELD CINZA SPRAY 500 ML  
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PT 

DESCRIÇÃO 

QUICK SHIELD CINZA SPRAY 500 ML é uma antigravilha repintável com propriedades 
anticorrosivas e insonorizantes à base de borracha e resinas. Uma vez seca é repintável com os 
sistemas de tinta usados normalmente. Após a secagem completa do produto, uma película 
elástica permanece.  
 
Este produto oferece uma excelente proteção antigravilha e é resistente às diferenças 
climáticas. Adere muito bem e sem a necessidade de efectuar tratamento prévio em varios 
tipos de substratos, desde que limpos, secos, livres de pós e também de gorduras. É no 
entanto aconselhável uma prova de aderência dos materiais.  
 
 

CARACTERÍSTICAS 

- Boa aderência a uma ampla gama de substratos; 

- Boa resistência ao exterior, água e abrasão;  

 

Material de base Dissolvente, resina, borracha, preenchimento, 

propulsor 

Consistência Líquido, boa consistência  

Método de secagem Emissão de dissolvente  

Densidade específica (20°C), DIN 51757 Ca. 0,82 kg/litro 

Limpeza com: Dissolvente (fresco), mecânicamente (seco) 

Diluente NA 

Conteúdo sólido (DIN 53216) 

(3 horas a 120ºC) 

Ca. 25 % 

Viscosidade (20°C) NA 

Resistência à temperatura (seco) -25°C até +80°C 

Resistência (20°C), secagem Agua, solução salina, óleo, bases e ácidos ligeiros 

Uso ± 0,35 kg/m2  (± 0,4 litro/m2) 

Secagem ao toque (20°C, 65% RH) Ca. 10 minutos  (±350 μ wet) 

Secagem total (20°C, 65% RH) Ca. 30 minutos (±350 μ wet) 

Secagem forçada (60°C) Ca. 20 minutos (±350 μ wet)  

mailto:carsistema@carsistema.pt


 

 
   
 

 
 CP 931  09/21 V1 
Página 2 de 3  
 

CARSISTEMA PORTUGAL – REPRESENTAÇÕES, S.A.  

Ribeira de Eiras – Adémia 3020-324    COIMBRA - PORTUGAL  

E-mail: carsistema@carsistema.pt  Tel. (+351)239 433 720 

 

QUICK SHIELD CINZA SPRAY 

500 ML 

Capacidade de pintura (20°C, 65% RH) *  

Bicomponente de altos sólidos Possível após a secagem, ainda que com primário 

recomendado  

Sistema baseado em camadas Possível após a secagem  

Sistema à base água  Possível após a secagem 

Método de teste salino (DIN 50021) 
Até 240 horas, Ri 0 a 100 μ camada seca 

Até 480 horas, Ri 0 a 100 μ secagem + pintura 

Teste de impacto de cascalho (SAE-J400) 6C – 6D a 100 μ espessura  com a camada seca  

Teste de flexão (DIN 53152, +70°C) Sem fissuras nem perda de aderência  

Teste de flexão (DIN 53152, -30°C) Rachaduras mínimas, sem perda de aderência  

Teste de aderência (DIN 53151) Gt 0 com 2C acrílico, revestimento e sistema à base 

de água 

Cor Preto, Cinza e Branco 

Embalagem Spray 500 ML 

 

 

APLICAÇÕES 

Aplicação como antigravilla e produto anticorrosivo sobre pára-choques, painéis traseiros e 
dianteiros, postas e chassis de carros, camiões e autocarros. QUICK SHIELD CINZA SPRAY 
aplica-se também como produto insonorizante sobre rodas e chassis de carros, camiões e 
autocarros. Pode usar-se como anticorrosivo genérico e antigravilha em:  
 
- Indústria automóvel; 
- Contrução de camiões e autocarros; 
- Garagens e oficinas de reparação; 
- Oficinas de pintura; 
 
 

APLICAÇÃO E USO  

Preparação da superfície:  
 
As superfícies devem estar limpas, secas e livres de óleos e gordura, pó ou outra 
contaminação.  
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QUICK SHIELD CINZA SPRAY 

500 ML 

Aplicação  

Pode aplicar-se com pistola de pressão de ar de 3-6 bars. Produto repintável (dependendo da 
espessura da camada, temperatura e humidade) depois de uns 60 a 90, e com a maioria dos 
vernizes (bicomponentes e monocomponentes). Quando se utiliza um verniz bicomponente é 
recomendado aplicar primeiro uma camada de primário e esperar que seque completamente 
antes de pintar. Para conseguir camadas mais grossas recomenda-se deixar secar bem entre 
cada camada. Distância para aplicação perfeita: 30cm  
 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA   

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO  
 

O produto não pode ser armazenado abaixo dos 10°C nem cima dos 30°C. A embalagem deve 

estar protegida do calor e da luz direta do sol. Armazenar em sitios frescos e sem humidade, 

na sua embalagem original poderá durar no mínimo 2 anos.  

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5008-001055 QUICK SHIELD PRETO SPRAY 500 ML 
5008-001058 QUICK SHIELD CINZA SPRAY 500 ML 
5008-001059 QUICK SHIELD BRANCO SPRAY 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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