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PT 

DESCRIÇÃO 

O 1K Easy Filler é um primário acrílico 1K com alta capacidade de enchimento e poder de 

cobertura. Alta espessura de camada em apenas uma passagem. Adere muito bem ao aço, 

alumínio, enchimento de poliéster e muitos plásticos 

 

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO 

Ideal para reparações e repintura de peças. 

 

CARACTERÍSTICAS  

• Alta capacidade de enchimento e cobertura. 

• Adere muito bem ao aço, alumínio, enchimento de poliéster, camadas endurecidas 

antigas, muitos plásticos como PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP 

• Resistente ao removedor de silicone. 

• Fácil de lixar em húmido e seco 

• Manuseamento simples e economia de tempo. 

• Secagem rápida. 

• Pode ser aplicado acabamento com base aquosa ou solvente. 

MEIO AMBIENTE E RÓTULO 

Ambientalmente consciente: O produto tem o compromisso de aplicar formulações sem 

ingredientes restritos ou críticos e alcançar o melhor desempenho possível. As tampas e 

embalagens são feitas de material reciclável. 
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QUICK 1K EASY FILLER SPRAY 

400ML 

 

Descarte: Observe o resíduo dentro dos recipientes. Recipientes completamente vazios podem 

ser usados para reciclagem. Se as latas não forem esvaziadas, elas devem ser descartadas 

como "resíduos especiais". 

Rótulo 

Todos os produtos estão em conformidade com o estado atual de seus regulamentos de 

rotulagem. A classificação e distinção são feitas de acordo com a forma legal atual do Sistema 

Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) ou 

melhor de acordo com os regulamentos CLP 1272/2008/EG. As nossas fichas de dados de 

segurança estão em conformidade com o formulário atual do REACH 1907/2006/EG, artigo 31 

e alínea II. 

DADOS TÉCNICOS 

 
Base do ligante Resina Acrílica 

Cor Cinzento 

Odor Solvente 

Eficiência 400ml são suficientes para aprox. 1,2 mÇ 

Substrato chapa de aço, alumínio, enchimento de 

poliéster, pinturas antigas endurecidas e os 

seguintes plásticos: 

PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP 

Secagem ar: 60 Min. a 20°C 

IR: 15 - 20 Min. 

Espessura da camada 3 demãos, aprox. 70 - 80 μ 

Estabilidade de armazenamento 10 anos en condições favoráveis.  

Tamanho Latas de aerossol, volume nominal máximo 

400 ml 

COV 250,3g 
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QUICK 1K EASY FILLER SPRAY 

400ML 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

Antes de usar, leia atentamente e observe os textos de advertência no rótulo. 

 

•  Remova toda a ferrugem da área danificada e lixe 

• A área a reparar deve estar seca e livre de pó e gordura 

• Agitar bem a lata durante 2 minutos. 

• Realizar o teste de pulverização. 

• Tenha em conta: a espessuras de camada mais altas, o tempo de secagem estender-se-

á. 

• Só para uso profissional. 

• Use um respirador adequado (recomendamos tipo A2 / P3) 

 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5011-001060 QUICK 1K EASY FILLER SPRAY BRANCO 400ML 

5011-001061 QUICK 1K EASY FILLER SPRAY CINZENTO 400ML 

5011-001062 QUICK 1K EASY FILLER SPRAY PRETO 400ML 

 
     
*Se deseja 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 para 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. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

