
SOLUŢII PROFESIONALE PENTRU
REPARAREA, PROTECŢIA ŞI

ANTIFONAREA CAROSERIILOR AUTO  



CHITURI AUTO

Chit pentru umplerea găurilor şi a denivelărilor utilizat pentru 

repararea caroseriilor auto şi a altor suprafeţe din metal, pentru 

refacerea suprafeţelor din lemn sau beton, a treptelor sau pentru 

o bună fixare a arcadelor şi a şuruburilor. Este indicat pentru 

aplicaţii în industria auto, hobby şi DIY.  

 Uşor de folosit;
 Aderenţă foarte bună pe diferite suprafeţe;
 Uşor de şlefuit, chiar şi după o perioadă lungă de la aplicare;                                                                                                                                        
  Rezistent la acizi şi baze slabe, precum şi la solvenţi. 

Chit poliesteric

Ambalare: 250 g; 500 g; 1000 g; 2000 g

Chit pentru aplicaţii auto şi industriale utilizat pentru repararea 

suprafeţelor deteriorate, denivelate mai mari, care sunt perforate, 

afectate de rugină, care sunt supuse la solicitări mecanice. Poate 

fi folosit pentru umplerea şi repararea unor suprafeţe perforate 

cu un diametru de maxim 12mm, pe metal, lemn, beton şi 

diferite mase plastice. Datorită răşinilor elastice, poate fi folosit şi 

pe suprafeţe supuse la sarcini şi tensiuni.

 Uşor de folosit;
 Aderenţă foarte bună; 
 Timp de întărire scurt;
 Uşor de şlefuit.

Chit cu fi bră de sticlă

 Ambalare: 250 g; 1000 g



CHITURI AUTO

Chit pentru umplerea suprafeţelor denivelate mici sau pentru 

realizarea unei suprafeţe foarte netede în cazul suprafeţelor 

reparate sau tratate. Poate fi folosit pentru metal, lemn sau 

beton. Are în componenţă particule de umplere foarte fine ce 

conduc la obţinerea unei suprafeţe foarte netede.

 Uşor de folosit; 
 Aderenţă foarte bună; 
 Timp de întărire scurt;
 Uşor de şlefuit.

Chit-fi ller poliesteric foarte fi n

Ambalare: 250 g; 1000 g

Chit pentru reparaţii auto utilizat la motoare sau pentru 

diferite aplicaţii hobby şi casnice. Utilizat pentru suprafeţe din 

metal, lemn, mase plastice sau beton. Poate fi utilizat şi pentru 

umplerea şi nivelarea unor găuri sau pentru întărirea unor 

suprafeţe foarte subţiri de dimensiuni mici. 

 Foarte tixotropic;                                                                                                                                      
 Utilizat pentru aplicaţii pe suprafeţe mari şi pentru închiderea porilor;
 Elasticitate foarte mare;  
 Aderenţă foarte bună;
 Timp de întărire scurt;
 Uşor de şlefuit.

Chit-fi ller pentru aluminiu

Ambalare: 250 g; 1000 g

Chit pentru umplerea zgărieturilor şi refacerea suprafeţelor 

deteriorate sau lipite din material plastic. Poate fi folosit şi pe 

elemente de caroserie din tablă zincată sau metal.

Datorită materialului fin, care nu curge, refacerea suprafeţelor 

profilate sau conturului unor obiecte sau suprafeţe poate fi uşor 

realizată.

 Elasticitate foarte mare;
 Aderenţă foarte bună; 
 Timp de întărire scurt;
 Uşor de şlefuit.

Chit elastic pentru mase plastice

Ambalare: 250 g; 1000 g
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PROTECŢIA ŞI ANTIFONAREA CAROSERIILOR AUTO

Soluţie antifonare
Produs elastic cu proprietăţi 

de insonorizare şi protecţie 

pentru caroseriile auto, 

praguri, motor. Asigură o 

protecţie deosebită împotriva 

coroziunii şi criblurii. 

MOTIP STONE CHIP

 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.

Soluţie antifonare pe 
bază de bitum
Produs elastic pe bază de bitum 

cu proprietăţi de insonorizare 

şi protecţie pentru caroseriile 

auto. Se aplică în zonele mai 

puţin vizibile ale caroseriei.

MOTIP BITUMEN UNDERCOATING

 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.

Ceară anticorozivă pentru 
cavităţi în caroserie
Produs pe bază de ceară 

pentru tratarea şi protecţia 

cavităţilor din caroseriile auto 

împotriva coroziunii provocate 

de umiditate şi salinitate.

MOTIP HOLLOW WAX 

 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.

Ceară anticorozivă 
pentru caroserie
Produs anticoroziv pe bază 

de ceară pentru protecţia 

împotriva coroziunii 

provocate de umiditate şi 

salinitate a caroseriilor. 

MOTIP WAXCOATING ANTI RUST

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

Ambalare:
500 ml; 1000 ml*

* aplicare cu pistol 

Ambalare:
500 ml; 1000 ml*

Ambalare:
500 ml; 1000 ml*

Ambalare:
500 ml; 1000 ml*


