
Informaţii tehnice DISTEIN Spray marcaje forestiere 
 

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. 
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DESCRIEREA PRODUSULUI 
Spray pentru marcaje forestiere utilizat pentru 
marcarea arborilor, lemn şi piatră. Aderenţă chiar 
şi pe suprafeţe umede. Rezistenţă la intemperii şi 
apă. 
 
CALITATE ŞI PROPRIETĂŢI 

- Calitate germana garantata de certificarea  
“KWF” – singurul atestat la nivel national 
in Germania si la nivel European in ceea 
ce priveste tehnologiile, uneltele, furnizorii 
si echipamentele de protectie.  

- Rezistenţă la intemperii şi lumina solară, 
aderenţă bună pe suprafeţe umede 

- Opac şi fluorescent 

- Rezistenţă la îngheţ până la -20°C 
- Gazare minimă 
- Duză specială pentru pulverizare 

orizontală şi marcarea lemnului 
- Neutru pentru mediu, nu conţine CFC 
- Fără toluen 
- Fără cadmiu, plumb şi alte metale grele 
- Culoare uşor de recunoscut, cu un 

decupaj patentat al capacului 
- Aplicarea este posibilă cu dispozitiv 

metalic tip pistol 
 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE FIZICE ŞI CHIMICE 
Culori: roşu-fluorescent; portocaliu-fluorescent; 
galben-fluorescent; albastru, fluorescent; verde-
fluorescent; roz-fluorescent; negru, alb. 
Eficienţă: Depinde de suprafaţă şi de culoare, 
500ml sunt suficienţi pentru aprox. 3-4m
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Timp de uscare: Neaderent la praf: după aprox. 
10 minute. Neaderent la atingere: după aprox. 30 
minute. Uscare completă: după aprox. 24 ore. 
Eliminarea: 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. 
Ambalaj: volum maxim 500ml. 
 
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 
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie textul de pe 
etichetă! 

- Înainte de utilizare, agitaţi bine timp de 2 
minute. 

- Testaţi culoarea şi compatibilitatea pe o 
zonă mai puţin vizibilă. 

- Pulverizaţi de la o distanţă de aprox. 10-
15cm.  

 
TERMEN DE VALABILITATE 
10 ani de la data fabricaţiei pentru aerosol 
depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C şi 
o umiditate a aerului de max. 60%. 

 
 

 


