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DESCRIÇÃO 

REVESTIMENTO QUICK WAX CLARO é uma cera particularmente indicada para a proteção 

definitiva da carroceria do automóvel. Dotado de uma óptima capilaridade, garante uma ótima 

proteção incluindo nas zonas de difícil aplicação (zonas de encaixe das placas). 

 

Tem também como grande utilidade a proteção das peças ou partes de maquinaria destinadas 

a um armazenamento longo (moldes, ferramentas, peças sobressalentes de máquinas ou 

ferramentas). 

 

 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E FÍSICAS 

 
BASE: Óleos minerais parafínicos e nafténicos, aditivos, dissolventes hidrocarbonetos 

COR: Escuro e transparente  

ASPETO: Líquido viscoso  

TIPO DE FILME: Cerosa  

VISCOSIDADE: @ 25°C :4000 ÷ 9000 cps  

PESO ESPECÍFICO: 0,86 ÷ 0,90 g/cm³  

RESÍDUO SECO (1 h @ 110°C): 48 ÷ 53%   

RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA: > 500 horas  

CAPACIDADE DE PROTEÇÃO (capa 100 μ húmidade): 3 m²/l aproximadamente. 

 

 

APLICAÇÃO E USO 

Preparação da superfície 

O melhor resultado obtem-se sobre superfícies limpas e secas.   
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REVESTIMENTO QUICK WAX OSCURO 

1000 ML 

Aplicação 

Agitar o produto antes do uso.  Utilizar pistola com extensão flexível para embalagem de um 
litro ou com pistola com depósito a pressão. Uma eventual limpeza de partes que 
acidentalmente entraram em contato com o produto é fácil se for realizada com o produto 
ainda fresco. Aconselha-se a aplicar pelo menos 100 microns de pelicula molhada.  
Tempo de secagem natural (ao ar a mais ou menos 20 ° C):  3-4 h 
 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

VALIDADE E ARMAZENAMENTO 
 

Revestimento Quick Wax Claro, conservado na sua embalagem original, num lugar seco e bem 

ventilado, a temperaturas comprendidas entre os +15°C e os +25°C, tem uma duração de 18 

meses a partir da data de fabrico. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS 

 

Código Descrição Embalagem 
 

5008-001066 REVESTIMENTO QUICK WAX CLARO 1000 ML 
5008-001067 REVESTIMENTO QUICK WAX ESCURO 1000 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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