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INFORMAȚII TEHNICE 

VOPSEA SPRAY NEXT 

 

 

 

 

 

 

 

Vopsea spray inovatoare cu aplicare ușoară și 
fiabilitate ridicată, pentru un rezultat de pulverizare 
perfectă. Se poate aplica pe lacuri sintetice (lacuri 
alchidice), precum și pe lacuri acrilice. Mirosul neutru 
permite pulverizarea la exterior și uscarea la interior. 
Vopsea spray foarte convenabilă, datorită aplicării 
ușoare, foarte bunei acoperiri și aderențe. 

Indicată pentru multe aplicații posibile în decorațiuni, 
DIY, artizanat și chiar pentru artiști. 

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI 

• Miros neutru 
• Aplicare ușoară și compatibilitate universală cu 
alte vopsele (acrilice sau alchidice)* 
• Aderență excelentă pe multe suprafețe, fără 
amorsă 
• Potrivită chiar și pentru aplicare directă pe 
styrofoam sau plastic dur ce permite vopsirea 
• Pulverizare ușoară, cu un flux foarte bun 
• Uscare rapidă 
• Acoperire excelentă 
• Adecvată pentru utilizare la interior și exterior 
• Strat de acoperire flexibil 
• Rezistentă la zgârieturi 
• Solvenții utilizați sunt biodegradabili 

*Cel mai devreme, după un timp de uscare de 1 
săptămână a vopselei alchidice 

 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE 

• Bază: Rășină poliesterică 
• Aspect/miros: Parfum neutru în timpul 
pulverizării. 
• Grad de luciu: unghi de măsură 60° conform DIN 
67530 
Nuanțe de luciu ridicat: 80 unități de luciu 
Nuanțe de mat satinat: 25 unități de luciu 
• Eficiență: 
În funcție de starea și de culoarea bazei, 400 ml  
este suficient pe suprafețe de până la 2m²  
• Timp de uscare (la 20°C, umiditate relativă a 
aerului 50%): 
Neaderent la praf: după 10-20 minute 
Neaderent la atingere: după 45 minute 
Poate fi acoperit cu un alt strat / ținut în mână: după 
2 ore 
Uscare completă: după 24 ore 
Timpul de uscare depinde de temperatura mediului 
ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea 
stratului aplicat. 
• Eliminarea deșeurilor: La coșul de gunoi trebuie 
aruncate doar tuburile goale. Tuburile ce conțin 
resturi de vopsea trebuie duse în centre speciale de 
colectare a deșeurilor. 
• Stabilitate la depozitare: 
10 ani dacă este depozitat corespunzător (10°-25°C, 
umiditate relativă a aerului max. 60%). 
• Conținut: Volum nominal max. = 400 ml 

DATE REFERITOARE LA MEDIUL 
ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE 
Compatibilitate cu mediul: MOTIP DUPLI este 
dedicat să aplice formule fără ingrediente 
restricționate sau critice și să obțină cele mai bune 
performanțe posibile. Capacele și ambalajele sunt 
confecționate din material reciclabil. 
Eliminarea deșeurilor: Acordați atenție reziduurilor 
din interiorul recipientelor. Recipientele care nu sunt 
golite complet, se vor elimina ca „deșeuri speciale”. 
Etichetare:Toate produsele MOTIP DUPLI respectă 
forma curentă a reglementărilor de etichetare.  
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Clasificarea și diferențierea se realizează prin forma 
legală prezentă a Sistemului Global Armonizat de 
Clasificare și Etichetare a Substanțelor 
Chimice (GHS) sau prin reglementările CLP 
1272/2008/EG. Fișele noastre cu date de siguranță 
respectă forma curentă a REACH 1907/2006/EG, 
articolul 31 și a anexei II. 
 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
Majoritatea vopselelor-spray DUPLI-COLOR sunt 
prevăzute cu un inel de protecție împotriva 
pulverizării sau capac de siguranță. Acestea au ca 
scop utilizarea neautorizată. A se vedea 
recomandările corespunzătoare de pe capac sau de 
pe etichetă. Înainte de utilizare, citiți cu atenție și 
respectați textele de avertizare de pe etichetă! 
Pregătire: 
Suprafața trebuie să fie curată, lipsită de grăsimi și 
uscată. Îndepărtați părțile de vopsea desprinsă. În 
ciuda formării slabe de vapori prin pulverizare, vă 
recomandăm să protejați zona înconjurătoare.  
Aplicare lac: 
Vopselele alchidice trebuie acoperite cu NEXT după 
un timp de uscare de cel puțin 1 săptămână. 
Agitați tubul timp de 3 minute, testați pulverizatorul. 
Distanța optimă este de aprox. 25 cm. Pulverizați în 
intervale de 2 minute mai multe straturi subțiri. Agitați 
tubul înainte de a aplica următorul strat. 
 
SFATURI PENTRU VOPSIRE PRIN PULVERIZARE 
Protejați obiectul și zona din jur de vaporii pulverizați. 
Temperatura trebuie să se încadreze între +10°C și 
+25°C, umiditate maximă a aerului 60 %. 
Depozitați într-un loc uscat. Protejați de razele directe 
ale soarelui și de alte surse de căldură. Utilizați doar 
pe timp uscat, în locuri protejate de vânt și în încăperi 
bine ventilate. Respectați textele de avertizare de pe 
etichete! 
 
LIMITAREA RĂSPUNDERII 
Aceste informații tehnologice - de aplicare sunt oferite 
în baza cunoștințelor noastre. Totuși, notele din 
prezentul document nu sunt obligatorii și nu vă 
scutesc de efectuarea propriilor teste pentru a vedea 
dacă produsele furnizate de noi sunt potrivite pentru 
aplicația dvs. specială. Utilizarea și procesarea nu țin 
de controlul nostru și, prin urmare, intră exclusiv în 
responsabilitatea utilizatorului. MOTIP DUPLI este 
scutit de răspundere, mai puțin în cazul în care 

incidentul din care rezultă răspunderea este cauzat 
din vina MOTIP DUPLI. 
 
Această ediție înlocuiește toate versiunile emise 
anterior. 
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