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PT 

DESCRIÇÃO 

QUICK ZINC-ALU é um produto formulado com resinas acrílicas termoplásticas de secagem 

muito rápida, juntamente com pós de zinco e alumínio. 

 

APLICAÇÃO 

Devido às características do produto, recomendamos a sua utilização no sector automóvel. 

Dão às superfícies um aspecto metálico galvanizado, muito adequado para retocar defeitos em 

peças que tenham sido tratadas com sistemas galvanizados. 

 

CARACTERÍSTICAS  

• Secagem muito rápida.     

• Boa aderência. 

• Excelente poder anticorrosivo.   

• Grande durabilidade do brilho. 

• Não contém chumbo.     

• Facilidade de aplicação e repintura. 

• Alto poder cobertura. 

 

Características físicas Características da embalagem 

Tipo ligante Acrílico termoplástico Capacidade nominal 400 ml 

Cor Pratedo Resistência da emblagem ao 

calor 

<50 °C 

Brilho Satinado Propelente GLP C3-C4 

Conteúdo em zinco  66 %   
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QUICK ZINC-ALU 

400ML 

Secagem ao tato                        

(ASTM D-1640 ISO 1517) 

10’  

Secagem total                           

(ASTM D-1640 ISO 1517) 

30’ 

Espessura da camada seca 25 μ/camada (2 demãos) 

Aderência (ASTM D-3359 

ISO 2409) 

3B 

Névoa salina 300 h 

Rendimento teórico 2 m2 para aerossol 400 ml 

Diluente Acetato Butilo 

Vida do produto > 2 anos 

Repintura Após 10’ 

Resistência da pintura ao 

calor 

300 °C – 500 °C  

Condições de aplicação Tº Ambiente mínima:  

8 °C 

Tº Superficie min:  

5-50 °C 

Humidade máx: 

85 % R.H.P. 

* Foram efetuados testes de aderência em placas de aço. 
 

 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

 

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

ouvir o ruído da misturadora. 

• Aplicar em superfícies limpas e secas. Remover a corrosão com uma escova de arame.  

• Aplicar em camadas finas para melhores resultados. Três camadas finas são sempre 

melhores do que uma camada espessa, podendo ser revestidas de novo após dez 

minutos com a mesma tinta. 
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QUICK ZINC-ALU 

400ML 

• Inverter o aerossol para purgar a válvula após a sua utilização, se o difusor entupir, 

substituí-lo por um novo. 

• Não aplicar sobre equipamentos ligados e utilizar em áreas bem ventiladas. 

• Solicite fichas de segurança. 

 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5011-001075 QUICK ZINC-ALU                               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

