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COLORMATIC SPRAY  
PREUMPLUT PE BAZA  
DE SOLVENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 

ColorMatic spray pre-umplut standard pe 
baza de solvent contine gaz propulsor si 
aditivi specifici astfel incat sa poata fi umplut 
cu ajutorul masinilor de umplut spray-uri 
Vitomat cu tipul de vopsea dorit. Spray-ul 
este un produs inovator care datorita 
tehnologiei folosite pentru realizarea duzei, 
permite un jet de pulverizare précis, o 
aplicare rapida si o presiune constanta pentru 
un rezultat profesional de calitate ridicata. 
Colormatic spray pre-umplut standard pe 
baza de solvent este un spray preumplut ce 
contine gaz propulsor si solventi ce poate fi 
umplut cu vopsea pe baza de solventi. 
Aplicatii: ideal pentru reparatii mici sau pentru 
revopsirea diferitelor parti sau componente.   

 
CALITATE ŞI PROPRIETĂŢI 

- Spray-ul pre-umplut contine gaz 
propulsor si solvent. Vopseaua este 
transferata in spray cu ajutorul masinii 
de umplut spray-uri pre-umplute 
pentru a realiza produsul finit 
(responsabilitatea produsului finit 
revine dealer-ului care introduce 
vopseaua in spray-ul pre-umplut) 

- Usor de folosit, asigura o economie 
de timp  

- Jet puternic 

 

Ideal pentru reparatii mici sau pentru 
revopsirea diferitelor parti.  

 
SPECIFICAŢII TEHNICE FIZICE ŞI 
CHIMICE 

 Culoare: in functie de vopseaua 
adaugata 

 Miros: solvent 
 Putere de acoperire: 

In functie de grosimea stratului aplicat 
si de culoare suportului pe care este 
aplicat Substrat: 
In functie de culoarea substratului 
aplicati Grund Filler HG1 - HG8, 2K 
Grund Filler bicomponent nr. 195 327, 
1K Grund pentru Aluminiu 
monocomponent nr. 190 278, 1K 
Grund pentru Zinc nr. 190 285, 1K 
Grund Epoxic monocomponent nr. 
174 414, 1K Filler monocomponent 
bej nr. 856 556, ColorMatic 1K Filler, 
gri nr. 874 987, vopsea uscata 
smirgheluita 

 Timp de uscare (la 20°C, 50% 
umiditate relativa): 
Timpul de uscare depinde de 
temperatura mediului inconjurator, 
umiditatea atmosferica, grosimea 
stratului aplicat si tipului de vopsea 
care a fost introdus in spray (solicitati 

http://www.motipdupli.de/index.php?id=ipg_1223&L=2
http://www.motipdupli.de/index.php?id=ipg_1225&L=2
http://www.motipdupli.de/index.php?id=ipg_1225&L=2
http://www.motipdupli.de/index.php?id=ipg_1216&L=2
http://www.motipdupli.de/index.php?id=ipg_1216&L=2


Informaţii tehnice – COLORMATIC Spray preumplut pe bază de solvent 
_____________________________________________________________ 
 

Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere diversitatea largă 
a  materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra 
rezultatelor obţinute şi/sau pagubelor produse  de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la 
dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro 

aceasta informatie de la producatorul 
vopselei)  

 Durata de depozitare: spray-urile 
goale de 275 ml: 10 ani: cele de 150 
ml: 5 ani 
Spray-urile umplute cu vopsea: in 
functie de tipul de vopsea de la 
cateva ore pana la 6 luni (solicitati 
aceasta informatie de la dealer-ul 
specialist). Conditiile de depozitare 
necesare sunt urmatoarele (=10°-
25°C, umiditate relative a aerului max. 
60%)  

 Volum: 
Spray-urile pre-umplute au un volum 
maxim nominal de 400 ml sau 150 ml. 
Cantitatea de vopsea care se 
introduce in spray-ul pre-umplut de 
275ml. este de 100ml. pentru articolul 
nr. 570704, iar in cel pre-umplut de 
112,5ml. de 37ml, pentru aricolul nr. 
M570707 

 Valoarea continutului de VOC: 218g 
 
DATE REFERITOARE LA MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ŞI ETICHETARE 
Informatii ecologice: Produsele MOTIP 
DUPLI sunt 100% lipsite de metale grele. 
Capacele si ambalajele sunt realizate din 
material reciclabile.  
Evacuare: Numai ambalajele complet 
folosite pot fi depozitate in containerele 
pentru ambalaje reciclabile. Ambalajele spray 
care nu sunt complet goale trebuiesc 
depozitate ca “ambalaje speciale”. 
Marcare/Etichetare: Toate produsele 
realizate de compania MotipDupli sunt in 
concordanta cu prevederile actuale in ceea 
ce priveste regulamentul de etichetare  - 
Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti 
aerosolii corespund cu prevederile TRGS 200 
si TRG 300 precum si cu 75/324/EWG in 
variantele lor actualizate.  
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

Inainte de utilizare, cititi cu atentie 
informatiile de siguranta de pe eticheta!  

 Curatati bine suprafata inainte de 
vopsire utilizand ColorMatic solutie 
pentru indepartat siliconul no. 174 
469, apoi smirgheluiti 

 Suprafetele goale mari trebuie mai 
intai grunduite cu un grund ColorMatic 
grund 

 Suprafata trebuie sa fie uscata, lipsita 
de praf si grasime  

 Agitati bine spray-ul timp de 2 minute  
 Pulverizati de proba  
 Un test de compatibilitate cu suportul 

este necesar 
 Pentru uz profesional 
 Purtati o masca de protectie 

respiratorie (recomandabil de tip 
A2/P3) 

 
 

INFORMATII DESPRE PRODUS 

 Culoare  Produs 
 Volum 
nominal 

Cod 
Articol  

 

 Colormatic 
pre-fill 
Standard T/V 
112,5 ml 

 150 ml   570707  

 

 Colormatic 
pre-fill 
Standard T/V 
275  ml 

 400 ml   570704  

* nu este posibila identificarea culorii 
 
EXEMPLE DE UTILIZARE 

 

 
 
 

 


