
No ponto certo. 
A solução de cura com UV mais 
rápida e potente

Fast 
Curing 
System



A
gilize

o

seu processo!

Livre de estireno

Dosagem fácil a partir do tubo

Especialmente concebido 
para preencher micro-
orifícios, fi ssuras, entalhes e 
lascas de pedra

Pronto a usar; não é 
necessário adicionar 
um endurecedor

Podem ser aplicadas várias camadas 
fi nas umas a seguir às outras

18 LEDs UV de 
alta intensidade

Intensidade UV 
constante

Arrefecimento 
inteligente

Design leve e fácil de operar

Ligação por fi o, 
sempre pronta a utilizar

Solicite a sua DEMO em www.fastcuring.com

A fotopolimerização (cura com UV (ultravioleta) é um processo fotoquímico em que o 
operador utiliza a luz ultravioleta de uma ferramenta especialmente concebida para secar 
imediatamente produtos de cura com UV (como revestimentos, primários e adesivos). 

O Colad Fast Curing System permite-lhe trabalhar mais rapidamente e com mais efi ciência, 
reduzindo ao mesmo tempo e de forma signifi cativa o tempo de cura entre as fases 
do processo. Os produtos UV podem ser secos rápida e facilmente com o Colad Fast 
Curing System Lâmpada de Cura UV. Os tempos de cura reais dependem da espessura 
da camada e da distância de exposição. A luz UV consegue curar camadas com uma 
espessura de até 1 mm.

3 produtos 
essenciais  
para 
reparações 
inteligentes 
e pontuais

Betume UV de secagem extremamente rápida

O 
Colad 
Fast 
Curing 
System

A lâmpada de cura UV mais potente

€ 14,75
Tubo de 190 g. 
Para preencher pequenas fendas, 
mossas e lascas de pedra

Betume UV Grosso

Art.n. 915020

€ 2500,-
Por peça num estojo protetor

Lâmpada de cura UV

Art.n. 9000

€ 14,75
Tubo de 220 g. 
Para preencher até os 
micro-orifícios mais pequenos

Betume UV Fino

Art.n. 915011



A
gilize
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seu processo!

O Colad Fast Curing System inclui uma gama completa 
de produtos para a reparação de danos menores e 
grandes.

Complementar com:

Acelere o seu tempo de cura

Guia de lixagem em pó
Art.n. 8035

Bomba pulverizadora 1000 ml
Art.n. 9705

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com     www.colad.pt

SOLICITAR UMA DEMO
www.fastcuring.com

Panos desengordurantes
Art.n. B12686589

Espátulas de plástico
Art.n. 910x

Luvas de nitrilo cinzentas
Art.n. 53820x

Snap Lid System® 88 ml 
reparação SMART
Art.n. 931001x0SLS

Oculos de proteçao UV
Art.n. 5087

Snap Lid System® UV 
Art.n. 9370xxxSLSUV

 Desengordurar

 Lixar

 Lixar

 Limpar

 Danos

 Aplicar betume UV 
 (Grosso)

 Aplicar betume UV 
 (Fina)

 Cura com UV

 Cura com UV

 Aplicar guia de lixagem




