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BOLETIM TÉCNICO  

QUICK SEAL 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 O adesivo QUICK SEAL isento de solvente, base de resina sintética e de secagem rápida; 

especialmente desenvolvido para aplicação como vedante em roscas, paralelas e cônicas 

mantendo o torque de aperto não necessitando de cura. Indicado para porcas de ajuste, 

manômetros sensores de pressão, conexões do sistema de freio, plugues de compressores, 

sprinkler, chuveiros. 

 
PRECAUÇÕES / ARMAZENAGEM 
 

 Produto não classificado como perigoso.  Armazene em temperaturas entre 5ºC a 25ºC em 

ambientes protegidos de intempéries. Nestas condições seu tempo de vida ‚ de até 12 meses. 

 
APLICAÇÃO 
 

 Certifique-se que os substratos estejam isento de umidade, poeira e materiais graxos. 

Melhores resultados são obtidos com aplicação em ambas às superficies. Pode ser aplicado 

com pinceis, rolos ou sistemas de pressão.

 *Obs: Não deve ser usado em contato com oxigênio liquido.

 
 
CONDIÇÕES DO TRABALHO E SEGURANÇA 
 

 Todas as informações foram obtidas em nossos laboratórios, mas podem ser consideradas 

apenas como orientação geral.  Todavia não damos garantia formal sobre resultados obtidos 

em campo, dados as diferentes condições técnicas inertes a cada aplicação.  Sugerimos a 

realização de teste prévio para os quais colocamos a disposição nosso quadro técnico que 

poderá auxiliar nas aplicações de nossos produtos. 
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DADOS TÉCNICOS DO MATERIAL NÃO CURADO  

 Aparência  Líquido viscoso 

 Cor  Pasta branca a levemente amarelada 

 Solubilidade  Solúvel em água 

 Aparência  Quando seco, torna-se um vedante flexível 

proporcionando uma vedação positiva e resistente 

ao afrouxamento por vibração. 

 Teor de sólidos, mín.  32% a 47% 

 Resistência à 

pressão d’água, Max. 

 30 bar 

 Rendimento  Aproximadamente 150g/m2 

 Tempo de secagem  25 a 50 minutos* 
 

*Obs: variável dependendo da temperatura 

ambiente. 

 
 

e umidade 

 Temperatura de operação ºC  -40 a 120 

 Tempo de cura total  24 horas 

 

 

EMBALAGENS DE VENDA 

 

 Frasco de 80 g.
 


