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DUPLI-COLOR DECOLINE  
LACK SPRAY NEGRU / ALB / 
ROSU / ALBASTRU / GALBEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Vopsea colorată indicată pentru aplicaţii 
casnice şi hobby. Se poate aplica pe lemn, 
metal, aluminiu, sticlă şi piatră, carton, hârtie, 
porţelan şi multe mase plastice. 
 
CALITATE ŞI PROPRIETĂŢI 

- Vopsea pe bază de răşini sintetice de 
calitate superioară 

- Uscare rapidă 
- Indicată pentru uz interior şi exterior 
- Acoperire foarte bună, capacitate de 

umplere 
- Colorare foarte bună, luciu rezistent 
- Rezistenţă la intemperii, lumina solară 

şi rezistenţă la radiaţii 
- Flux excelent, suprafaţa devine 

netedă 
- Aderenţă excelentă pe aproape toate 

tipurile de suprafeţe 
- Rezistenţă la zgărieturi, lovituri şi 

impact  
- Rezistenţă limitată la combustibili 

SPECIFICAŢII TEHNICE FIZICE ŞI 
CHIMICE 

Baza întăritorului: răşini alchidice 

Culoare: alb, negru, rosu, albastru, galben 
Miros: solvent 
Eficienţă: depinde de consistenţa şi de 
culoarea suprafeţei:  
200ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 
0,50 m2 
depinde de culoare 
Timp de uscare (la 20°C şi 50% umiditate 
relativă a aerului):  
Neaderent la praf: după aprox. 30 minute 
Neaderent la atingere: după aprox. 4 ore 
Uscare completă: după aprox. 24 ore 
Poate fi acoperit: după 2 ore sau după 
aprox. 24 ore 
Timpul de uscare depinde de temperatura 
mediului ambiant, umiditatea relativă a 
aerului şi de grosimea stratului aplicat 
Rezistenţa la temperatură: până la 80°C 
Ambalaj: aerosol, volum maxim 200ml 
 
DATE REFERITOARE LA MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ŞI ETICHETARE 
Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu 
conţin metale grele. Capacul şi ambalajul 
sunt realizate din material reciclabil. 
Eliminarea deşeurilor: Aerosolurile golite 
complet se pot recicla sau pot fi eliminate în 
containere speciale pentru produse 
reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite 
complet nu ar trebui eliminate ca şi produs 
reciclabil. 
Marcaje/etichetare: Toate produsele sub 
brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în 
conformitate cu reglementările in vigoare 
privind etichetarea ale Preparation Guideline 
1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu 
cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum şi  
cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate 
in vigoare. 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip 
spray, au un inel de siguranţă pentru a 
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preveni utilizarea neautorizată. A se citi 
instrucţiunile de pe etichetă. 
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie textul 
de pe etichetă! 
Pregătirea suprafeţei: 

- Suprafaţa pe care se aplică vopseaua 
trebuie să fie curată, uscată şi 
degresată 

- Îndepărtaţi resturile vechi de vopsea 
şi rugină, şmirgheluiţi şi apoi aplicaţi 
un grund (primer) 

- Înainte de vopsirea componentelor de 
plastic, utilizaţi DUPLI-COLOR Plastic 
Primer. 

- Lăsaţi să se usuce timp de 1-2 ore. 
Aplicare:  

- Mascaţi cu banda de mascare 
suprafeţele care nu se vopsesc 

- Înainte de utilizare, agitaţi aerosolul 
timp de 3 minute 

- Testaţi compatibilitatea culorii într-un 
loc mai puţin vizibil 

- Pulverizaţi de la distanţă de aprox. 25 
cm 

- Aplicaţi câteva straturi subţiri la 
intervale de aprox. 2 minute 

- Se poate revopsi în termen de  2 ore 
sau nu mai devreme de 24 ore. 

- Nu aplicaţi lac acrilic – nici chiar după 
uscare! 

 
VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - 
RECOMANDĂRI 
Protejaţi obiectele şi mediul înconjurător de 
vopsirea accidentală. Temperatura ar trebui 
cuprinsă între +10°C şi +25°C, umiditatea 
relativă a aerului maxim 60%. 
Depozitaţi în locuri uscate. Protejaţi de 
lumina solară directă, precum şi de alte surse 
de căldură. Utilizaţi numai pe vreme uscată, 
în locuri ferite de vânt şi în încăperi bine 
ventilate. Urmaţi instrucţiunile de pe etichetă!  
 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani pentru aerosol şi 5 ani pentru creioane 
de retuş, de la data fabricaţiei, depozitat la 
temperaturi cuprinse între 10-25°C şi o 
umiditate a aerului de max. 60%. 
 
 

 


