
Spray-uri tehnice

Cosmetice auto

Chituri auto

Antifonare

Auto Tuning

Vopsele spray decorative



 � Lubrifiant transparent pentru suprafeţe din material sintetic şi cauciuc. Hidrofug, 
rezistent la substanţe chimice. Rezistă la temperaturi cuprinse între: -50°C şi +200°C. 

 � Antistatic, împiedică depunerea prafului pe suprafeţe. Previne îngheţarea şi uscarea 
chederelor din cauciuc. 

 � Aplicaţii: matriţe, bare de protecţie, jaluzele, uşi glisante, pânze de fierăstrău, diferite 
mase plastice, încuietori, balamale.

Cod Denumire Buc/bax

382478 MOTIP SILICON SPRAY c.000795 400ml 12

MOTIP SILICON SPRAY 
sPray TransParenT Pe bază de sIlIcOn

lubrifiant

 � Lubrifiant transparent pentru toate sistemele de transport care se deplasează cu ajutorul 
lanţurilor (motociclete, scutere) sau folosesc sisteme acţionate de lanţuri (stivuitoare).

 � Rezistă la forţe de acceleraţie foarte mari. 
 � La aplicare, are caracteristicile unui ulei mineral lichid, dar cu proprietăţi de vaselină 
(pătrunde în interior şi devine vâscos). Măreşte durata de viaţă a lanţurilor. 

 � Rezistă la presiuni mari.

Cod Denumire Buc/bax

382491 MOTIP INDUSTRIAL CHAIN spray lanturi c.205 500ml 12

MOTIP INDUSTRIAL CHAIN GREASE 
lubrIfIanT PenTru lanţurI

lubrifiant

 � Ulei mineral penetrant, îndepărtează rugina, reduce frecarea şi uşurează deblocarea 
ansamblurilor oxidate sau ruginite. 

 � Conţine particule de grafit şi bisulfură de molibden ce conferă lubrifiere 
suplimentară. Protejează împotriva umezelii şi coroziunii. 

 � Pentru desfacerea şi deblocarea şuruburilor ruginite, încuietorilor şi a balamalelor.
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382485 MOTIP PENETRATING OIL ulei penetr. c.303 500ml 12

MOTIP PENETRATING OIL 
uleI MIneral degrIPanT

lubrifiant

 � Ulei mineral utilizat pentru deblocarea ansamblurilor ruginite şi înţepenite prin 
„îngheţare locală”. După aplicare, generează o scădere a temperaturii până la -30°C 
în zonele tratate producând un efect de compactare şi permiţând în acelaşi timp 
penetrarea în profunzime a ansamblului înţepenit de către componentele lubrifiante. 

 � Nu conţine silicon şi vaselină.
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382490 MOTIP SHOCK OIL cod c.305 500ml 12

MOTIP SHOCK OIL 
uleI MIneral PenTru deblOcare PrIn 
„îngheţare lOcală”

lubrifiant
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 � Vaselină de înaltă calitate pentru lubrifierea ansamblurilor mecanice din metal  
sau plastic. 

 � Conţine particule de PTFE. Previne rugina. Aderenţă ridicată. Hidrofug. Rezistă la 
intemperii, acizi şi baze slabe. Poate fi folosit la temperaturi cuprinse între -30°C şi +160°C. 

 � Aplicaţii: metal-metal, metal-plastic, rulmenţi, arcuri, balamale, amortizoare.  

Cod Denumire Buc/bax

382317 MOTIP GREASE SPRAY 204 vaselina cu PTFE 500ml   12

MOTIP GREASE SPRAY 
vaselInă cu PTfe

lubrifiant

 � Lubrifiant pe bază de uleiuri minerale cu inhibatori de coroziune. 
 � Aderenţă excelentă şi proprietăţi penetrante foarte bune. Hidrofug. Rezistă la 
intemperii, acizi şi baze slabe. Poate fi folosit la temperaturi între -30°C şi +160°C. 

 � Aplicaţii: poli baterie, scale radio, antene, conectori electrici, elemente de fixare 
(şuruburi, nituri, cuie).

 � Lubrifiant uscat pentru tratarea suprafeţelor din metal sau plastic, acolo unde nu 
se doreşte să rămână reziduuri de ulei sau unsoare. Acest lubrifiant are un factor de 
frecare foarte scăzut, aderenţă excelentă şi rezistenţă deosebită la intemperii. 

 � Previne uzura şi blocarea. Poate fi folosit ca agent demulant pentru matriţe, acolo unde 
nu se doreşte folosirea siliconului.

 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

 � Lubrifiant universal pe bază de ulei mineral aditivat cu PTFE. Rezistenţă la presiune 
ridicată. Scade coeficientul de frecare al materialelor tratate. 

 � Protejează împotriva coroziunii. Hidrofug, nu conţine silicon. Poate fi utilizat la 
temperaturi cuprinse între -50°C şi + 250°C. 

 � Recomandat pentru angrenaje supuse la sarcini mari.
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382318 MOTIP VASELINA SPRAY 302 500ml   12

Cod Denumire Buc/bax

nou MOTIP PTFE DRY spray c.201 500ml   12

Cod Denumire Buc/bax

382480 MOTIP PTFE spray c.203 500ml  12

MOTIP VASELINE SPRAY 
vaselInă

MOTIP PTFE DRY 
lubrIfIanT uscaT Pe bază de PTfe

MOTIP PTFE SPRAY 
lubrIfIanT cu PTfe 

lubrifiant

lubrifiant

lubrifiant
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 � Spray cu conţinut ridicat de cupru folosit pentru lubrifierea zonelor metalice expuse la 
temperaturi foarte înalte (până la +1.100°C).

 � Previne coroziunea, uzura şi înţepenirea. Rezistent la intemperii şi diferite substanţe 
chimice. 

 � Aplicații: tobe de eşapament, elemente ale sistemului de frânare şi angrenaje supuse 
la temperaturi înalte. 

Cod Denumire Buc/bax

382302 MOTIP Copperspray 301 lubrif rez.1100°C 500ml 12

MOTIP COPPER SPRAY 
lubrIfIanT rezIsTenT la TeMPeraTurI înalTe

lubrifiant

 � Lubrifiant pentru tăierea şi perforarea la rece a metalelor. Previne supraîncălzirea 
materialelor şi a aparatelor cu care se execută lucrări de tăiere şi perforare. 

 � Protejează şi lubrifiază uneltele şi aparatele, reducând uzura acestora. 
 � Nu conţine silicon, nu corodează.

Cod Denumire Buc/bax

382482 MOTIP CUT&DRILL taie si perf. c.407, 500ml 12

MOTIP CUT&DRILL 
lubrIfIanT PenTru TăIere şI fIleTare la rece

lubrifiant

 � Soluţie puternică pentru curăţarea elementelor instalaţiei de frânare, a carburatorului, 
a sistemului de injecţie şi a ambreiajului. 

 � Se evaporă repede, nu lasă reziduuri. 
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.
 � Îndepărtează uleiul, grăsimea, acizii şi reziduurile de la sudură.

Cod Denumire Buc/bax

382330 MOTIP BRAKE CLEANER sol. ins. franare c.563C 500ml   12

MOTIP BRAKE CLEANER 
sOluţIe PenTru curăţarea InsTalaţIeI de frânare

Soluţie curăţare

 � Soluţie pentru curăţarea elementelor instalaţiei de frânare, a carburatorului, a sistemului de 
injecţie şi a ambreiajului.

 � Jet foarte puternic, se evaporă foarte repede, nu lasă reziduuri.
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.
 � Îndepărtează uleiul, grăsimea, acizii şi reziduurile de la sudură.

Cod Denumire Buc/bax

nou MOTIP POWER BRAKE CLEANER sol. ins. franare c.563 500ml 12

MOTIP POWER BRAKE CLEANER 
sOluţIe PenTru curăţarea InsTalaţIeI de frânare

Soluţie curăţare
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 � Proprietăţi de dizolvare foarte bune. Nu lasă reziduuri. 
 � Nu conduce curentul electric şi nu corodează. 
 � Previne coroziunea sistemului de aprindere la autoturisme (bujii + delcou) sau a cablajelor electrice. 
 � Atenţie! Conţine solvent inflamabil. Înainte de aplicare lăsaţi motorul să se răcească. 
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382319 MOTIP ENGINE CLN sol curat motor c.506 500ml  12

MOTIP ENGINE CLEANER 
sOluţIe PenTru curăţarea MOTOruluI

Soluţie curăţare

 � Spumă eficientă cu uscare rapidă şi cu proprietăţi de dizolvare înalte, utilizată pentru 
curăţarea tapiţeriei auto, materialelor textile, covoare, jaluzele, umbrele de soare. 

 � Este uşor de aplicat.

Cod Denumire Buc/bax

382315 MOTIP Textile Cln500 sol curatat mat textil 500ml  12

MOTIP TEXTILE CLEANER 
sPuMă PenTru curăţarea TaPIţerIeI

Soluţie curăţare

 � Spumă de înaltă calitate pentru curăţarea instalaţiilor de aer condiţionat şi climatizare la 
autoturisme. 

 � Miros fin. 
 � Asigură protecţie de durată împotriva mirosurilor.

Cod Denumire Buc/bax

382487 MOTIP AIRCO CLN sol. aer conditionat c.508 500ml  12

MOTIP AIRCO CLEANER 
sPuMă PenTru curățarea InsTalațIeI de aer cOndIțIOnaT

Soluţie curăţare

 � Soluţie de curăţare pentru interiorul şi exteriorul carburatorului şi supapelor, fără demontare. 
 � Produsul are proprietăţi de dizolvare foarte bune şi nu lasă reziduuri. 
 � Nu corodează. 
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382488 MOTIP CARBURETTOR CLN sol.curatat c.510 500ml 12

MOTIP CARBURETTOR CLEANER 
sOluţIe PenTru curăţarea carburaTOruluI

Soluţie curăţare

 � Spray pentru curăţarea contactelor electrice şi întrerupătoarelor afectate de coroziune  
şi oxidare, cu proprietăţi deosebite de dizolvare. 

 � Îndepărtează praful, murdăria şi oxizii. După curăţarea contactelor electrice utilizaţi Motip 
Electroprotector pentru o protecţie deosebită şi durabilă în timp a acestora. 

 � Nu lasă reziduuri. 
 � Aplicaţii: contacte şi întrerupătoare, baterii, diferite aparate electrice: potenţiometre, 
transformatoare de tensiune, circuite electrice integrate.

 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382483 MOTIP CONTACT CLN cont. electrice c.505 500ml  12

MOTIP CONTACT CLEANER 
sOluţIe PenTru curăţarea cOnTacTelOr elecTrIce

Soluţie curăţare
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 � Protejează gura de sudură şi zona în care se sudează. 
 � Poate fi îndepărtat cu apă. Nu este coroziv.
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382316 MOTIP Anti Welding404 sp anti-stropi sudura 500ml  12

MOTIP ANTI WELDING SPRAY 
sOluţIe de PrOTecţIe îMPOTrIva sTrOPIlOr de sudură

Soluţie protecţie

 � Spray cu aderenţă foarte bună pentru protejarea, refacerea şi prevenirea patinării 
curelelor. Elimină scârţâitul şi oferă o protecţie de durată. 

 � Rezistă la intemperii. 
 � Recondiţionează curelele şi previne îmbătrânirea acestora.
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382492 MOTIP V-BELT spray c.102 intretinere curele 500ml 12

MOTIP V-BELT SPRAY 
sOluţIe de PrOTecţIe a curelelOr

Soluţie protecţie

Sp
ra

y-u
ri 

teh
ni

ce

 � Previne apariţia problemelor de pornire cauzate de umiditate. 
 � Hidrofug. Previne coroziunea sistemului de aprindere la autoturisme (bujii, delcou) 
şi a cablajelor electrice. 

 � Impermeabil. 
 � Rezistent la apă, sare, acizi şi baze slabe. 
 � Aplicaţii: conectoare, cablaje electrice, baterii, bujii, întrerupătoare. 
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382481 MOTIP ELECTRO PROTECT c.108 500ml  12

MOTIP ELECTRO PROTECT 
sOluţIe PenTru PrOTejarea cOnTacTelOr elecTrIce

 � Spray de curăţat universal pentru degresarea componentelor diferitelor utilaje şi 
dispozitive (strunguri, benzi transportoare, roţi dinţate) şi a multor tipuri de mase plastice. 
Proprietăţi de dizolvare foarte bune. 

 � Nu lasă reziduuri. Se evaporă rapid. 
 � Aplicaţii: rulmenţi, roţi dinţate, cilindri, dispozitive de fixare, piese de la maşini unelte, 
încuietori, osii, mobilier şi unelte de grădină.

 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382320 MOTIP Univ. Cleaner 206 sol univ curatat 500ml  12

MOTIP UNIVERSAL CLEANER 
sPray unIversal de curăţaT

Soluţie curăţare

Soluţie protecţie
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 � Spray pe bază de zinc cu uscare rapidă şi aderenţă excelentă pentru repararea micilor 
defecte ale suprafeţelor din oţel galvanizat. 

 � Este rezistent la radiaţii UV, intemperii şi zgârieturi. Putere bună de acoperire. 
 � Rezistă la produse petroliere şi diferiţi agenţi chimici. 
 � Aplicaţii: containere, jgheaburi, parapeţi, burlane, cărucioare de cumpărături, canistre.

Cod Denumire Buc/bax

382477 MOTIP ZINC REPAIR 105 spray galvanizare 500ml  12

MOTIP ZINC SPRAY 
sOluţIe de PrOTecţIe a suPrafeţelOr zIncaTe
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Soluţie protecţie

 � Acţiune rapidă. 
 � Previne reîngheţarea.

 � Spray de pornire pe bază de eter şi uleiuri minerale pentru pornirea la rece  
a motoarelor. 

 � Pentru motoare (diesel şi pe benzină) cu combustie, ce au capacitate limitată de 
a porni uşor la rece. 

Cod Denumire Buc/bax

382489 MOTIP DEICER spray dezgh parbriz c.791, 400ml  12

Cod Denumire Buc/bax

382335 MOTIP QUICK START spr. pornire c.794, 400ml  12

MOTIP DE ICER 
sPray PenTru dezgheţarea ParbrIzuluI

MOTIP QUICK START 
sPray de POrnIre 

Special

Special

 � Spray pentru detectarea scurgerilor de gaz, oxigen, freon, aer comprimat. Utilizabil 
și pentru gaze combustibile. Poate fi îndepărtat cu apă. Nu este inflamabil. Produs 
certificat de DVGW CERT GmbH Germania. 

 � Aplicaţii: ţevi de aer şi gaz, compresoare, anvelope.
 � Poate fi folosit în orice poziţie datorită valvei speciale ce permite aplicarea la 360⁰.

Cod Denumire Buc/bax

382333 MOTIP Leakdetector 406 det. scurgeri gaze 400ml  12

MOTIP LEAK DETECTOR 
sPray PenTru deTecTarea scurgerIlOr de gaze

Special
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Cod Denumire Buc/bax

382464 MOTIP PLASTIC&RUBBER 709 intret. plastic&cauciuc 6

Cod Denumire Buc/bax

382463 MOTIP LEATHER CONDIT.708 sol intretinere piele 6

382476 MOTIP LEATHER COND. 754C intretin.tapiterie 500ml 6

Cod Denumire Buc/bax

382458 MOTIP COCKPIT SP. 701 spray bord semiluc.600ml 6

Cod Denumire Buc/bax

382459 MOTIP COCKPIT SP. 703 spray bord lucios 600ml 6

MOTIP RUBBER&PLASTIC 
CONDITIONER 
sOluţIe PenTru înTreţInerea PlasTIculuI 
şI a caucIuculuI

MOTIP LEATHER CONDITIONER 
sOluţIe PenTru înTreţInerea TaPIţerIeI dIn PIele

MOTIP COCKPIT SPRAY 
sPray de bOrd seMIlucIOs 

MOTIP COCKPIT SPRAY 
sPray de bOrd lucIOs 

 � Soluţie pentru întreţinerea cauciucului şi a plasticului. 
 � Reface şi intensifică culoarea părţilor din plastic şi din cauciuc de la autovehicule. 
 � Previne îngheţarea, uscarea şi deteriorarea garniturilor din cauciuc din cauza 
vremii şi intemperiilor. 

 � Îndepărtează reziduurile de polish de pe caroserie. 
 � Are pH neutru.

 � Produs pentru întreţinerea, curăţarea şi protecţia tapiţeriei din piele şi 
piele sintetică. 

 � Reduce aderenţa prafului şi mizeriei pe suprafeţele tratate.

 � Spray de bord fără silicon cu proprietăţi de curăţare excelente. 
 � Îndepărtează mizeria. 
 � Nu conţine silicon. 
 � Antistatic, nu permite depunerea prafului.

 � Spray de bord cu proprietăți de curățare excelente.
 � Conferă un luciu deosebit și de durată suprafețelor tratate. 
 � Îndepărtează mizeria. Antistatic, nu permite depunerea prafului. 
 � Conține silicon.
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MOTIP WHEEL CLEANER 
sOluţIe PenTru curăţarea janTelOr

MOTIP INSECT CLEANER 
sOluţIe PenTru curăţarea urMelOr de InsecTe

MOTIP TEXTILE CLEANER 
sPray PenTru curăţarea TaPIţerIeI

Cod Denumire Buc/bax

382465 MOTIP WHEEL CLEANER 732C sol curatat jenti 500ml 12

Cod Denumire Buc/bax

382461 MOTIP INSECT CLEANER 705 sol.curatat urme insecte 6

382466 MOTIP INSECT CLEAN. 735C sol.curatat insecte500ml 6

Cod Denumire Buc/bax

382462 MOTIP TEXTIL CLEANER 707 spray curatare tapiterie 6

 � Soluție intensivă de curățare pentru jantele de aluminiu şi oţel și 
pentru capacele de la roți. 

 � Proprietăți de curățare excelente. Îndepărtează murdăria persistentă. 
 � Putere de curăţare foarte bună, rapid şi uşor de utilizat. 
 � Stabilitate excelentă la aplicarea pe verticală.

 � Soluţie intensivă de curăţare şi îndepărtare a insectelor de pe părţile 
de plastic şi cele vopsite / lăcuite ale autoturismelor. 

 � Uşor de folosit. Nu atacă plasticul şi nici suprafeţele vopsite / lăcuite.

 � Spumă eficientă, cu uscare rapidă, având proprietăţi de dizolvare 
înalte, pentru curăţarea tapiţeriei auto şi materialelor textile.

 � Uşor de aplicat.
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Portocală

levănțică

lămâie

Cod Denumire Buc/bax

382420 MOTIP Airrefresher 720BS Sp.odoriz.orange 150ml 10

382421 MOTIP Airrefresher 721BS Sp odoriz. lavanda 150ml 10

382422 MOTIP Airrefresher 722BS Sp odoriz. lamaie 150ml 10

Cod Denumire Buc/bax

382460 MOTIP ONE SHOT LAMAIE704 sol.acoperit miros 600ml 6

MOTIP AIRCO REFRESHER  
sPray OdOrIzanT 

MOTIP AIR REFRESHER ‘ONE SHOT’  
sPray OdOrIzanT lăMâIe 

 � Spray odorizant pentru împrospătarea şi curăţarea sistemului 
de aer condiţionat sau de ventilaţie ale autovehiculului. 

 � Foarte uşor de utilizat.
 � Disponibil cu diferite arome: lămâie, portocale, levănţică.

 � Spray cu aromă puternică de lămâie pentru acoperirea mirosurilor neplăcute 
din încăperi mici sau mari. 

 � Rapid și ușor de folosit.
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alB

Gri neGru alBastru roșu 
deschis

roșu
Închis

verde
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Cod Denumire Buc/bax

382469 MOTIP COLOUR POLISH 746C polish color alb 500ml 6

382470 MOTIP COLOUR POLISH 747C polish color negru 500ml 6

382471 MOTIP COLOUR POLISH 748C polish  albastru 500ml 6

382472 MOTIP COLOUR POLISH 749C polish rosu desch.500ml 6

382473 MOTIP COLOUR POLISH 750C polish color gri 500ml 6

382474 MOTIP COLOUR POLISH 751C polish color verde 500ml 6

382475 MOTIP COLOUR POLISH 752C polish rosu inchis 500ml 6

Cod Denumire Buc/bax

382467 MOTIP Scratch Away 745C sol indep. zgariet.250ml 6

Cod Denumire Buc/bax

382468 MOTIP CHROME POLISH 742C polish supr.cromat.500ml 6

 � Pastă de polişare pentru îndepărtarea zgârieturilor superficiale 
de pe suprafeţele vopsite şi lăcuite.

 � Menţine luciul suprafeţei.

 � Polish cu excelente proprietăți de curățare și protejare a 
suprafețelor cromate. 

 � Asigură un luciu deosebit și protejează împotriva intemperiilor. 
 � Reduce aderența prafului și mizeriei pe suprafețele tratate. 
 � Nu conține solvent. 

 � Polish pentru îndepărtarea zgârieturilor superficiale de pe suprafețele vopsite 
metalizate și nemetalizate. 

 � Conferă un luciu deosebit și ajută la refacerea culorii originale. 
 � Protejează împotriva intemperiilor. 
 � Reduce aderența prafului și mizeriei pe suprafețele tratate. 
 � Culori disponibile: alb, negru, albastru, roşu deschis, gri, verde, roşu închis.

MOTIP SCRATCH AWAY  
sOluţIe PenTru îndePărTarea zgârIeTurIlOr

MOTIP CHROME POLISH 
POlIsh PenTru suPrafeţe crOMaTe

MOTIP COLOUR POLISH 
POlIsh cOlOraT

email: office@temad.ro 127



proprietăți:
 � datorită materialului fin, care nu curge, refacerea  
suprafețelor profilate sau conturului unor obiecte  
sau suprafețe poate fi ușor realizată;

 � elasticitate foarte mare;
 � aderență foarte bună;
 � timp de întărire scurt;
 � ușor de șlefuit;
 � ambalaj: 250g,1000g.

aplicații:
 � pentru umplerea zgârieturilor, refacerea suprafețelor 
deteriorate sau lipite din material plastic;

 � poate fi folosit şi pe elemente de caroserie din tablă zincată, 
pentru metal, lemn, beton sau poliester.

Cod Denumire Buc/bax

382404 MOTIP chit pentru mase plastice 250g M600080 6

382405 MOTIP chit pentru mase plastice 1000g M600081 6

MOTIP  
CHIT ELASTIC PENTRU 
MASE PLASTICE

proprietăți:
 � ușor de folosit;
 � aderență foarte bună pe diferite suprafețe;
 � ușor de șlefuit, chiar și după o perioadă lungă de la aplicare;
 � rezistent la acizi și baze slabe, precum și la solvenți;
 � ambalaj:  250g, 500g, 1000g, 2000g. 

aplicații:
 � pentru umplerea găurilor și denivelărilor, pentru repararea 
caroseriilor auto și a altor suprafețe din metal, pentru 
refacerea suprafețelor din lemn sau beton, a treptelor sau 
pentru o bună fixare a arcadelor și șuruburilor;

 � pentru aplicații în industria auto, hobby și DIY.

Cod Denumire Buc/bax

382400 MOTIP chit poliesteric 250g M600051 6

382401 MOTIP chit poliesteric 500g M600098 6

382402 MOTIP chit poliesteric 1000g M600052 6

382403 MOTIP chit poliesteric 2000g M600055 6

MOTIP  
CHIT POLIESTERIC
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proprietăți:
 � are în componență particule de umplere foarte fine  
ce conduc la obținerea unei suprafețe foarte netede;

 � elastic;
 � ușor de folosit;
 � aderență foarte bună;
 � timp de întărire scurt;
 � ușor de șlefuit;
 � ambalaj: 250g, 1000g.

aplicații:
 � pentru umplerea suprafețelor denivelate mici sau  
pentru realizarea unei suprafețe foarte netede  
în cazul suprafețelor reparate sau tratate;

 � poate fi folosit pentru metal, lemn, beton sau poliester.

Cod Denumire Buc/bax

382410 MOTIP chit poliesteric fin 250g M600156 6

382411 MOTIP chit poliesteric fin 1000g M600157 6

MOTIP  
CHIT-FILLER POLIESTERIC  
FOARTE FIN

proprietăți:
 � datorită rășinilor elastice, poate fi folosit și pe suprafețe  
supuse la sarcini și tensiuni;

 � ușor de folosit;
 � aderență foarte bună; timp de întărire scurt; ușor de șlefuit;
 � ambalaj: 250g, 1000g.

aplicații:
 � pentru aplicații auto și industriale, pentru repararea suprafețelor 
deteriorate sau denivelate mai mari, care sunt perforate sau 
afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice;

 � poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice;
 � pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate cu un 
diametru de maxim 12mm.

Cod Denumire Buc/bax

382406 MOTIP chit fibră de sticlă 250g M600082 6

382408 MOTIP chit fibră de sticlă 1000g M600083 6

MOTIP  
CHIT CU FIBRĂ DE STICLĂ

proprietăți:
 � foarte tixotropic, pentru aplicații pe suprafețe mari și pentru 
închiderea porilor;

 � elasticitate foarte mare; aderență foarte bună; 
 � timp de întărire scurt; ușor de șlefuit;
 � ambalaj: 250g, 1000g.

aplicații:
 � poate fi folosit pentru reparații auto, la construcția de 
motoare sau pentru diferite aplicații hobby și casnice;

 � pentru suprafețe din metal, lemn, mase plastice sau beton, 
acolo unde se dorește aplicarea pe o suprafață mare și într-o 
anumită grosime a stratului;

 � pentru umplerea și nivelarea unor găuri sau pentru 
întărirea unor suprafețe foarte subțiri de dimensiuni mici.

Cod Denumire Buc/bax

382412 MOTIP chit filler aluminiu 250g M60086 6

382413 MOTIP chit filler aluminiu 1000g M60087 6

MOTIP  
CHIT-FILLER PENTRU 
ALUMINIU
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Cod Denumire Buc/bax

382456 HOLLOW WAX-ceara tratam. 046c gol.caroserie 500ml 6

382457 HOLLOW WAX-ceara tratam. 034 gol.caroserie 1000ml 6

MOTIP HOLLOW WAX 
ceară anTIcOrOzIvă PenTru cavITăţI carOserIe

 � Produs anticoroziv pe bază de ceară pentru tratarea şi protecţia 
cavităţilor din caroseriile auto. 

 � Formează un strat protector împotriva coroziunii provocate de 
umiditate şi salinitate. 

 � Caracteristici: Aderenţă foarte bună; Rezistă la intemperii, acizi şi 
baze slabe; Putere de pătrundere foarte bună; Datorită tubului 
lung poate fi utilizat pentru spaţiile şi suprafeţele greu accesibile.

Cod Denumire Buc/bax

382450 ANTI GRAVEL-sol.antifon. neagra 500ml c.001C 6

382451 ANTI GRAVEL-sol.antifon. gri 500ml c.006 6

382499 ANTI GRAVEL-sol antifon. neagra 1000ml c.000011 6

382520 ANTI GRAVEL-sol.antifon. 1000ml c.000013 6

Cod Denumire Buc/bax

382454 BITUMEN UNDERC-sol. antifon.bitum 500ml-007c 6

382455 BITUMEN UNDERC-sol. antifon.bitum 1000ml-033 6

MOTIP MOTIP ANTI GRAVEL 
sOluţIe anTIfOnare

MOTIP BITUMEN UNDERCOATING 
sOluţIe anTIfOnare Pe bază de bITuM

 � Produs elastic cu proprietăţi de insonorizare şi protecţie pentru 
caroseriile auto. 

 � Se aplică în special în zonele unde se doreşte o protecţie deosebită 
împotriva coroziunii şi criblurii (caroserie, motor, praguri). 

 � Caracteristici: Aderenţă foarte bună; Rezistă la intemperii, acizi şi 
baze slabe; Flexibil; Izolează fonic; Poate fi vopsit cu toate tipurile 
de vopsele după 2 ore de la aplicare. 

 � Culori disponibile: gri şi negru.

 � Produs elastic pe bază de bitum cu proprietăţi de 
insonorizare şi protecţie pentru caroseriile auto. 

 � Se aplică în special în zonele mai puţin vizibile ale 
caroseriei unde se doreşte o protecţie deosebită 
împotriva umidităţii şi salinităţii. 

 � Caracteristici: Aderenţă foarte bună; Rezistă la 
intemperii, acizi şi baze slabe; Flexibil; Izolează 
fonic; Nu poate fi vopsit datorită conţinutului de 
bitum; Neaderent la praf după 60 de minute.
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 � Asigură un strat de protecţie pentru jantele auto împotriva 
criblurii, zgârieturilor, mizeriei şi umidităţii.

 �  Poate fi aplicat pe diferite materiale: metal, mase plastice (PVC, 
polietilenă, polipropilenă), sticlă.

 �  Se poate vopsi cu orice tip de vopsele (acrilice, sintetice, pe bază 
de apă, bicomponente).

 �  Rezistenţă de scurtă durată la spălarea cu jet de apă la 
spălătoriile auto. 

 �  Culori disponibile: portocaliu, verzui, gri carbon, alb, negru mat 
şi negru lucios.

Cod Denumire Buc/bax

382452 WAXCOATING-sol.conserv tip ceara 500ml-neagra 6

382453 WAXCOATING-sol.conserv tip ceara 1000ml-neagra 6

Cod Denumire Buc/bax

382529 MOTIP Spray etriere frana rosu 400ml c.04098 6

Cod Denumire Buc/bax

315050  SPRAYPLAST-vopsea folie negru mat 400ml,c.396519 6

315051 SPRAYPLAST-vopsea folie verde l. 400ml,c.396557  6

315052 SPRAYPLAST-vopsea folie portoc.l. 400ml,c.396564 6

MOTIP WAXCOATING 
ceară anTIcOrOzIvă PenTru carOserIe

MOTIP SPRAY ETRIER

MOTIP SPRAYPLAST 
vOPsea fOlIe deTaşabIlă

 � Produs anticoroziv pe bază de ceară pentru protecția caroseriei 
împotriva coroziunii provocate de umiditate şi salinitate. 

 � Caracteristici: Aderenţă foarte bună; Rezistă la intemperii, acizi şi 
baze slabe; Putere de pătrundere foarte bună. 

 � Vopsea acrilică de înaltă calitate pentru vopsirea în culori  
atractive a etrierelor de frână.

 � Mare putere de acoperire și aderenţă sporită.
 � Rezistentă la intemperii, carburanţi și la temperaturi ridicate.
 � Culori: roșu.
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 � Vopsea acrilică de înaltă calitate.
 � Pentru lemn, metal, aluminiu, sticlă, piatră şi 
diferite tipuri de mase plastice.

 � Excelentă putere de acoperire.
 � Uscare foarte rapidă.
 � Rezistent la temperaturi de + 110°C.
 � Rezistenţă foarte bună la substanțe chimice,  
la zgârieturi şi intemperii.

CARAT SPRAY
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Cod: 382116 
CARAT choco brown 8024  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382110 
CARAT flame red 8016  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382114 
CARAT fir green 8022  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382117 
CARAT pure white 8025  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382113 
CARAT trafic purple 8020  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382101 
CARAT true blue 8002  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382105 
CARAT yellow orange 8008  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382109 
CARAT melon yellow 8015  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382120 
CARAT traffic black 8028  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382111 
CARAT purple red 8017  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382119 
CARAT pure white mat 8027  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382121 
CARAT himalaya blue 8029  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382102 
CARAT light green 8003  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382108 
CARAT rape yellow 8014  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382100 
CARAT lime 8001  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382106 
CARAT saphire blue 8010  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382118 
CARAT jet black 8026  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382104 
CARAT lutecia green 8006  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382115 
CARAT silver grey 8023  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382112 
CARAT heather violet 8019  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382107 
CARAT beige 8013  
vopsea spray 400ml

Buc/bax: 6 buc

Cod: 382103 
CARAT blueberry violet 8005  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc

Cod: 382122 
CARAT charly brown 8031  

vopsea spray 400ml
Buc/bax: 6 buc
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 � raft auto Motip 
Cod: 630103
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excellent performance

CAR CARE
COSMETICE AUTO - Black Line

Importator pentru România
TEMAD Co SRL, 500053 Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 12 
Tel./Fax: 0268 506 108 • office@temad.ro www.temad.ro

Filiala Baia Mare
437225, Comuna Recea, 
Str. Aeroportului nr. 15
tel.: 0262–217 448
email: baiamare@temad.ro

Filiala București
077025, Bragadiru, Ilfov, Str. Centurii nr. 5-7 
tel.: 021–312 27 45
email: bucuresti@temad.ro

Filiala Buzău
120118 , Şoseaua Brăilei nr. 4
tel.: 0238–723 181
email: buzau@temad.ro

Filiala Călărași 
910021, Str. Oborului nr. 3
tel.: 0242–311 495
email: calarasi@temad.ro

Filiala Cluj
407042, Loc. Sânnicoară, Comuna Apahida
Str. Clujului nr. 61
tel.: 0264–403 300, fax: 0264–416 266
email: cluj@temad.ro

Filiala Constanța
900155, Str. Celulozei nr. 6
(incinta PALAS)
tel.: 0241–584 404, fax: 0241–584 440
email: constanta@temad.ro

Filiala Craiova
200207, Str. Brestei nr. 156
tel.: 0251–599 851
email: craiova@temad.ro

Filiala Deva 
330182, Calea Zarandului nr. 256 A
tel.: 0254–235 088
email: deva@temad.ro

Filiala Oradea
417360, Loc. Oșorhei nr. 388
tel.: 0259–430 043
email: oradea@temad.ro

Filiala Piatra-Neamț
610202, Str. Nordului nr. 11
tel.: 0233–230 490
email: piatraneamt@temad.ro

Filiala Pitești
110174, Piteşti, DN 65 B, zona autostradă, 
Centrul comercial Idea Deco
tel.: 0248–250 390
email: pitesti@temad.ro

Filiala Sibiu
550135, Str. Distribuţiei nr. 3/5
tel.: 0269–243 826
email: sibiu@temad.ro

Filiala Timișoara
307285, Loc. Moșniţa Nouă nr. 387
tel.: 0256–393 300, 0256–393 301
email: timisoara@temad.ro

Distribuitor Dinamic92 Piatra Neamț
610168, Str. Muncii nr. 1
tel.: 0233–237 268; 0233–237 269
email: offi  ce@dinamic92.ro

Distribuitor Duplifi x Ploiești
100070, Str. Marin Mehedinţeanu nr. 3-5
tel.: 0344–118 247
email: viorelrovel@yahoo.com

 Distribuitor regional:

AIRCO REFRESHER
- spray odorizant  
 spray pentru curăţarea şi împrospătarea sistemelor de aer condiţionat 
 şi de ventilaţie.
 cu arome de lămâie, portocală sau levănţică.

COCKPIT SPRAY
- spray de bord
 spray de bord fără silicon cu proprietăţi 
   de curăţare excelente.
 miros fin.
 luciu de durată.
 îndepărtează mizeria.
 antistatic.

COCKPIT SPRAY 
'HIGH GLOSS'
- spray de bord foarte lucios
 spray de bord cu proprietăţi 
   de curăţare excelente.
 luciu deosebit şi de durată.
 îndepărtează mizeria.
 conţine silicon.
 antistatic.

AIR REFRESHER
'ONE SHOT'
- spray odorizant
 spray cu aromă 
 puternică de lămâie, 
 special pentru acoperirea 
 mirosurilor neplăcute 
 din încăperi mici sau mari. 
 rapid şi uşor de folosit.
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Rafturi

Broşuri


