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PT 

DESCRIÇÃO 

Tinta acrílica de fácil lixagem para a preparação de superfícies, onde se requer a localização e 

correção de desníveis e imperfeções, para obter um acabamento liso e sem defeitos.  

 

APLICAÇÃO 

Devido às suas características, recomendamos a sua utilização na indústria automóvel.  

CARACTERÍSTICAS  

• Secagem rápida 

• Não contém chumbo nem outros metais pesados 

• Lixagem fácil 

• Boa aderência 

• Excelente poder de cobrimento 

• Facilidade de aplicação e repintagem 

 

Características físicas Características embalagem 

Tipo ligante Acrílico termoplástico Capacidade nominal 500 ml 

Cor Negro Resistência da embalagem 

ao calor 

<50°C 

Secagem ao tato                        

(ASTM D-1640 ISO 1517) 

5’ Propelente BP 

Secagem total                           

(ASTM D-1640 ISO 1517) 

10’  
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QUICK SANDING CONTROL 

500ML 

Espessura da camada seca 20 μ/camada (2 passagens) 

Rendimento teórico 2,5-3 m2 para aerossol 500 

ml 

Diluente Acetato de butilo 

Vida útil do produto > 2 anos 

Repintura Depois de 5’ 

Resistência da pintura ao 

calor 

160°C  

Condições de aplicação T° Ambiente mínima:  

8°C 

T° Superficie:  

5-50°C 

Humidade 

máx: 

85 % R.H.P. 

*Testes de aderência foram realizados em placas de aço. 

MÉTODO DE APLICAÇÃO 

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

ouvir o ruído do misturador. 

• Aplicar na zona de reparação antes da lixagem de fillers, primários e enchimentos. 

• Proteger as áreas que não devem ser pintadas. Aplicar uma camada e começar a lixar 

para corrigir desníveis e imperfeições, respeitando sempre os tempos de secagem dos 

fillers, aparelhos e primários. 

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

substituí-lo por um novo. 

• Não se aplica a equipamento ligado e utilização em áreas bem ventiladas. 

• Pedir fichas de dados de segurança. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 
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QUICK SANDING CONTROL 

500ML 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
 

Código Descrição Embalagem 
 

5011-006022 QUICK SANDING CONTROL 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

