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PT 

DESCRIÇÃO 

A QUICK GLUE SPRAY é uma resina adesiva misturada com dissolventes alifáticos de um alto 

poder adesivo.  

 

 Aderência imediata. 

 Excelente poder adesivo. 

 Não deteriora os materiais  

 Não apto para aplicação no interior do automóvel. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Cor Transparente amarelado  

Endurecimento De 10 a 60 minutos  

Temperatura de aplicação De 15 a 27 °C 

Resistência ao calor  Boa 

Rendimento teórico 2 m2 para aerosol 400ml 

 1 m2 para aerosol 200ml 

Diluente  Hexano 

Validade do produto  Até 2 anos 

Capacidade nominal 400ml 

Resistência da pintura ao calor < 50 ºC 

Propulsor DME 
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QUICK GLUE SPRAY 

400ML 

APLICAÇÃO E USO  

• Agitar muito bem o aerossol antes de usar, aproximadamente um minuto depois de 

ouvir o ruído causado pelo misturador;  

• Aplicar sobre superfícies limpas e secas; 

• Inverta o aerossol para desobstruir a válvula após o uso, se o difusor entupir, trocar 

por um novo difusor; 

• Não aplicar sobre equipamentos em funcionamento e utilizá-lo em áreas bem 

ventiladas; 

• Solicite fichas de segurança; 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5011-001077 QUICK GLUE SPRAY 400ML 
 

 
 
     
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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