
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP:1179  03/22 V1 
Página 1 de 3  

QUICK PRO-PEEL CABIN 5L 

REF: 5009-000024 

 

 

 

CARSISTEMA PORTUGAL, S.A. Ribeira de Eiras - Adémia  

3020-324 Coimbra (Portugal) - Tel. +351 239 433 720 

 

PT 

DESCRIÇÃO 

QUICK PRO- PEEL CABIN é um produto à base de água pulverizável que cria uma película de 

mascarar para a proteção de superfícies de cabine de pintura. Protege as paredes do excesso 

de aerossóis e pintura. O produto seco é totalmente transparente, evitando a distorção da 

luminosidade dentro da cabine. Este produto forma uma película protetora, descascável e 

lavável nas paredes das cabines de pintura. 

 

ÁREA DE APLICAÇÃO  

QUICK PRO-PEEL CABIN utiliza-se para a proteção de interiores de cabines de pintura. As 

paredes e lâmpadas podem ser protegidas de salpicos e resíduos com QUICK PRO-PEEL 

CABIN. Também é conveniente para a proteção de bancos de pintura e outros equipamentos 

de pintura.  

Para uso profissional. 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Aspeto Líquido 

Embalagem Garrafa/5L 

Cor Transparente 

Odor Não característico 

Peso específico 1.03 g/cm 

Quantidade de aplicação 5-10 Litro/cabine 

Solubilidade Solúvel em água quente e fria. 
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APLICAÇÃO E CAMPO DE USO: 

Preparação: 

Limpar, secar e desengordurar as paredes das cabines de pintura. 

 

Aplicação: 

Encher uma pistola com QUICK PRO-PEEL CABIN e ajustar a pressão do ar de acordo com as 

definições recomendadas abaixo: 

 

Pistola de Pulverização Convencional: pressão de pulverização da pistola entre 40-45 psi, com 

bico de fluido de 1,8-2,2mm. HVLP e Gravity Spray Guns: pressão de pulverização da pistola 

entre 40-45 psi, com pico de fluido de 1,8-2,2mm. 

Aplicar uma capa húmida em todas as superfícies, incluindo vidro e luzes. Evitar os 

goteamentos. Aguardar que o produto seque completamente. Aplicar uma segunda demão 

húmida. Após a secagem da segunda demão, pode ser necessário aplicar outra demão húmida 

para proteger áreas como as partes mais baixas das paredes da cabina onde concentrações 

mais elevadas de tinta podem acumular-se. 

Nota: Antes de aplicar às paredes da cabine recentemente pintadas, certificar-se de que estão 

completamente secas. 

 

ELIMINAR (Depois de 150 aplicações) 

Apagar as luzes de cabine e desligar todos os sistemas elétricos. O QUICK PRO-PEEL CABIN 

pode ser eliminado das seguintes formas: 

 

Peeling: 

Esperar até que a temperatura da cabine tenha descido para a temperatura ambiente. Todos 

os sistemas eletrónicos no carro devem ser desligados. O produto pode ser removido das 

paredes como um filme a ser descascado. Para superfícies duras (pedra ou betão), é necessário 

limpar as paredes molhando o produto. 

 

Limpeza: 

Esperar até que a temperatura da cabine tenha descido para a temperatura ambiente. Todos 

os sistemas eletrónicos no carro devem ser desligados. Pulverizar as paredes com água de uma 

mangueira e deixar a água fazer efeito durante 5 minutos. Para as partes mais sujas, utilizar 

um pano de limpeza ou uma escova. Lavar o produto restante com uma mangueira. Com ar 

comprimido, os resíduos de água podem ser removidos das lâmpadas e das vidros. Deixar 

secar completamente a cabine. Certifique-se de que todas as superfícies estão perfeitamente 

secas antes de reaplicar o QUICK PRO-PEEL CABIN. 
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Eficiência:  

O produto pode ser renovado depois de 3 meses ou 150 aplicações. Caso contrário, pode ser 

difícil remover o filme QUICK PRO-PEEL CABIN. 

 

ARMAZENAMENTO: 

Aviso: Este produto é sensível à geada. 

Prazo de validade: 12 meses a 18 - 20° C fechado na sua embalagem original. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5012-000024 QUICK PRO-PEEL CABIN  5 L 

 
*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

