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DESCRIÇÃO 

QUICK GEL CABIN é uma emulsão aquosa adesiva transparente para a proteção de cabines de 

pulverização. Forma uma camada protetora sobre a qual o pó e o spray de tinta aderem. O 

QUICK GEL CABIN é biodegradável.  O QUICK GEL CABIN pode ser aplicado em todas as 

paredes de cabines não porosas. 

 

ÁREA DE APLICAÇÃO  

QUICK GEL CABIN adere a spray, pó e sujidade, protegendo as paredes das cabines existentes e 

os sistemas de iluminação da contaminação de forma ótima. Apenas para uso profissional.  

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 

Aspeto Líquido 

Embalagem Garrafa/5 L 

Cor Incolor 

Odor Fresco 

Peso específico 1.09 g/cm 

Quantidade de aplicação 1 Litro para 15 m2  

Solubilidade Solúvel em água quente e fria. 
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QUICK GEL CABIN 5L 

 

APLICAÇÃO E CAMPO DE USO: 

Preparação da superfície: 

Paredes limpas, secas e desengorduradas.  

 

Aplicação: 

QUICK GEL CABIN é um produto pronto a ser usado.  

Sem dissolventes orgánicos, fácil de aplicar com um pincel, rolo ou pistola de pulverização. 

 

Eliminação: 

Eliminar o QUICK GEL CABIN com uma esponja molhada ou com uma mangueira de alta 
pressão passadas de 4 a 6 semanas. 

 

Armazenamento: 

QUICK GEL CABIN é sensível ao gelo. 

Shelf life: 12 meses a 18-20° C no recipiente original fechado. 

 

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA  

Ver Ficha de Segurança. 

 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: 

 
Código Descrição Embalagem 

 

5012-001070 QUICK GEL 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

