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DESCRIÇÃO 

QUICK 1K HIGH BUILDER é um primário monocomponente aerossol de alto enchimento pronto 

a usar. É especialmente indicado para preencher e reparar riscos e superfícies irregulares antes 

da pintura. Forma uma camada de espessura semelhante à de um primário aplicado com uma 

pistola de pulverização. 

O uso do QUICK 1K HIGH BUILDER permite reduzir o processo de mascaramento. Não é 

necessário misturar a tinta e limpar o spray graças ao uso do QUICK 1K HIGH BUILDER, 

reduzindo assim o tempo de aplicação e os materiais. 

Pode ser aplicado em superfícies plásticas sem a necessidade de uso de primário especifico. No 

entanto, um teste deve ser sempre realizado antes de o aplicar, na medida que cada plástico é 

diferente. 

CARACTERÍSTICAS  

• Excelente adesão sobre metal.  

• Excelentes propriedades de enchimento. 

• Secagem rápida. 

• Lixagem rápida. 

• Compatible con cualquier esmalte.  

• Livre de cromato.  

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO 

QUICK 1K HIGH BUILDER pode utilizar-se em aplicações de enchimento: 
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• Sobre as seguintes superficies: pinturas totalmente secas, massas de poliéster e 

plásticos reforçados por fibras.  

• Para  reparações rápidas de defeitos de paneis pintados.  

• Pode ser utilizado para pequenas reparações e rápidas ou completar a pintura de 

paneis novos. 

DADOS TÉCNICOS 

 
COV 610 g/l 

Densidade 1.15 g/cm3 

Cor Cinza escuro, Cinza claro, branco 

Tempo de 

secagem 

Aprox. 10 – 20 min. 

 Depende da espessura do filme, humidade e temperatura. O tempo de 

secagem pode ser reduzido usando uma lâmpada de calor. 

Espessura máxima 200 μ m 

 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

• Agitar a embalagem vigorosamente antes de utilizar durante pelo menos dois 

minutos.  

• Aplicar 1-2 demãos finas a uma distância por volta dos 25 cm do objeto. Deixar entre 5 

e 10 minutos de secagem entre as camadas.  

 

Lixagem: 

• A água com abrasivos P600 - P800. 

• A seco com abrasivos P400 - P600. 

 

Acabamento: 

QUICK 1K HIGH BUILDER é compatível com a maioria dos sistemas de repintura (incluidas as 

pinturas de base a água).  
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INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5011-001068 QUICK 1K HIGH BUILDER CINZENTO CLARO 500ML 

5011-001069 QUICK 1K HIGH BUILDER CINZENTO ESCURO 500ML 

 
     
*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

