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QUICK FLEX MS BEGE E CINZENTO 

REF: 5003-001044/5003-001043 
 

 
 

 
 

 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 

DESCRIÇÃO 
 

Quick flex MS é um componente único (polímero modificado de silício) 

adesivo elástico e selante para colagem por pulverização e pulverização e 

aplicações de selagem utilizadas na reparação de carroçarias de automóveis. 

Cura por polimerização da humidade atmosférica para se tornar um adesivo 

elástico, permanentemente flexível e de alto desempenho. 

Não contém solventes ou isocianatos. 

 
SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO 

 
Quick flex MS é um selante versátil específico para aplicações de pulverização como selante 

de placas de soldadura para a reprodução de contas e gravuras originais. Utilizado na 

indústria automóvel para reparação de carroçarias, também contribui para a proteção contra 

a corrosão. Excelentes propriedades de adesão sem primário a metais, superfícies pintadas, 

alumínio, PVC, plástico reforçado com vidro, ABS, policarbonato e materiais plásticos em 

geral. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
• Polímero modificado de silício. 

• Sem solventes nem isocianatos, sem cheiro. 

• Pode ser pulverizado com a Pistola de Pulverização Pneumática Multifuncional 1000 
(1010-007530) do Car Repair System; o acabamento fino e/ou grosso pode ser obtido 
ajustando a pressão do ar, a distância até à junta e a dosagem do produto. 

• A tixotropia excelente permite o carregamento do produto sem flacidez ao remover a fita 
adesiva de isolamento. 

• Pode ser utilizado tanto para aplicações de carroçaria interna como externa, debaixo da 
carroçaria, rodapés, saias, etc. 

• Não funciona quando a fita protetora é removida. 

• Protege contra a corrosão. 
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• Vibração e propriedades de amortecimento de som. 

• Vedação em chapa eletrosoldada. 

• Permite a soldadura por pontos antes da secagem. 

• Fácil de aplicar por pistola de pulverização quando utilizada para aplicações de contas ou 

vários padrões de pulverização. 

• Fácil manuseamento e moldagem, escovagem ou alisamento com escova. 

• Permanece flexível numa vasta gama de temperaturas. 

• Não forma bolhas de ar. 

• Pode ser revestida com muitas tintas à base de água e solventes (recomenda-se a 

realização de testes preliminares). 

• Não é necessário nenhum símbolo de perigo. 

 
 

DADOS TÉCNICOS 
 

• Pasta tixotrópica de aparência, não flácida. 

• Cor: Bege e cinzento. 

• Natureza química: Polímero modificado de silicone. 

• Mecanismo de cura: Cura por humidade. 

• Volume de cura [mm] (Método TNP 07) (24 horas - 23°C e 50% HR): aprox. 2,4. 

• Dureza Shore A (DIN 53505): aprox. 45. 

• Densidade [g/cm³] (método NPT 06) (23°C e 50% HR): aprox. 1,38. 

• Tempo de descolagem [min] (método NPT 17) (23°C e 50% RH): aprox. 45. 

• Módulo de elasticidade a 100% [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504): aprox. 1,0 

• Resistência à tração [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504): aprox. 2,7 

• Alongamento de ruptura [%] (ISO 37 DIN 53504): aprox. 450 

• Temperatura de aplicação [°C]: +5 a +40 

• Resistência à temperatura [°C]: -40 a +100 

 
MÉTODO DE APLICAÇÃO 

As superfícies a serem tratadas devem estar perfeitamente limpas, secas e livres de pó e 

gordura. É necessário tratar a superfície de aderência com um LIMPADOR ou ATIVADOR 

específico da gama do Sistema de Reparação Automóvel. É aconselhável realizar previamente 

testes de aderência sobre o substrato. 
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Para aplicação por pulverização, utilizar uma pistola de ar comprimido específica equipada 

com um bico de regulação de pulverização. Um spray suave (efeito casca de laranja) ou um 

efeito mais pronunciado pode ser obtido regulando o bocal e a pressão do ar. Para melhor 

controlar o fluxo de ar de pulverização e, portanto, o acabamento, começar com pressão zero 

e aumentar para o fluxo desejado. Pulverização a uma distância de 5 a 40 cm do objecto. 

 

PRECAUÇÕES 
 

Quick Flex MS é uma pasta tixotrópica de baixa viscosidade, o valor da viscosidade pode diferir 

ligeiramente de lote para lote e de acordo com a vida residual do pote. Os testes de 

pulverização e de acabamento devem ser efectuados com antecedência para obter o efeito 

desejado. 

 
O Quick Flex MS pode ser pintado em excesso. A compatibilidade da tinta deve ser verificada 

através de testes prévios. Deve prestar-se atenção ao uso de álcool ou resina alquídica, pois 

podem interferir com o processo de cura do vedante e reduzir o tempo de secagem da própria 

tinta. A dureza e espessura da película de tinta pode prejudicar a elasticidade do vedante e 

causar fissuras na película de tinta. 

 

Não curar na presença de selantes de silicone curantes. Evitar o contacto com produtos de 

limpeza com solvente durante a cura. Ao aplicar o selante, evite a entrada de ar. Uma vez que 

o sistema está curado à humidade, permitir uma exposição suficiente ao ar. Os artigos colados 

podem requerer restrições ou apoio adicional durante o período de cura. 
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ARMAZENAMENTO E VIDA ÚTIL 
 

O Quick Flex MS pode ser armazenado durante 12 meses na sua embalagem original 

(embalagem fechada) a 10°C a 25°C num local fresco e seco. A temperatura de 

armazenamento não deve exceder 25°C por períodos prolongados. Manter afastado de áreas 

húmidas, luz solar directa e fontes de calor. 

 

PRODUTOS DISPONÍVEIS 

 
Código Descrição Embalagem 

5003-001044 QUICK FLEX MS 
BEIGE 

290ML 

5003-001043 QUICK FLEX MS 
GREY 

290ML 

 
*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 a 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

