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DUPLI-COLOR DACIA 
METALIZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Vopsea acrilică de calitate superioară pentru 
o gamă largă de aplicaţii: lăcuire sau retuşare 
la automobile si multe alte obiecte, de ex in 
gospodarie: pentru aplicatii do-it-yourself, 
decorative si artizanat. 
Se poate aplica pe metal, lemn, sticla, piatra, 
ceramica, carton si multe materiale plastice 
dure. Se utilizeaza in sectorul industrial 
datorita calitatii si uscarii rapide dar si pentru 
multitudinea de nuante de RAL. 
 
CALITATE ŞI PROPRIETĂŢI 

- Vopsea acrilica de calitate superioară 
- Compatibilitate foarte buna a culorii 
- Acoperire foarte bună 
- Luciu care dureaza in timp 
- Aderenta excelenta 
- Duritate superficială ridicată şi 

elasticitate foarte bună 
- Flux excelent, suprafata devine 

neteda 
- Uscare rapida 
- Indicata pentru aplicatii la exterior si la 

interior 
- Se poate polisa, suprafata este 

rezistenta la murdarie 

- Rezistenta la intemperii, la lumina 
solara si la radiatii UV 

- Rezistenta la zgarieturi, socuri si 
impact 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE FIZICE ŞI 
CHIMICE 
Baza întăritorului: copolimeri acrilici 
Culoare: multe culori originale pentru masini 
si culori RAL 
Grade de luciu: (masurare la unghi de 60° in 
conformitate cu DIN 67530) 
lucios: 80-85 unitati de luciu 
aspect metalic dupa aplicarea a doua straturi 
de Lac transparent. 
Eficienţă: depinde de consistenta si de 
culoarea suprafetei:  
12ml pentru mici pete 
150ml este cantitatea suficienta pentru aprox. 
0,5m2 in functie de culoare 
400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 
1,3m2 in functie de culoare  
Timp de uscare (la 20°C şi 50% umiditate 
relativă a aerului):  
Neaderent la praf: după aprox. 10 minute 
Neaderent la atingere: după aprox. 50 minute 
Se pot aplica 2 straturi de Lac transparent: 
dupa aprox. 30 minute. 
Timpul de uscare depinde de temperatura 
mediului inconjurator, umiditatea din aer si 
grosimea stratului aplicat. 
Rezistenta la temperatura: pana la 80° 
Ambalaj: 12ml creion de retus, aerosol, 
volum maxim 150ml, 400ml. 
 
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 
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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 
preveni utilizarea neautorizată. A se citi 
instrucţiunile de pe etichetă. 
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie textul 
de pe etichetă! 
Pregătirea suprafeţei de bază: 

- Curatati suprafata de murdarie, 
grasime si rugina. Daca este necesar, 
tratati suprafata cu Presto Rust Stop. 

- Umpleti si smirgheluiti suprafetele 
neuniforme. 

- Aplicati banda de mascare in jurul 
zonei de reparatie. Pentru suprafete 
mai mari mascati zonele de pe 
marginea si de la caroseria masinii. 

- Aplicati chitul DUPLI-COLOR Filler 
sau Spray Putty pe suprafata 
smirgheluita. Smirgheluiti stratul de 
chit cu hartie abraziva umeda (de 
granulatie P1000). 

- Tratati partile din plastic cu DUPLI-
COLOR Plastic Primer. 

 
Aplicarea: 

- Suprafata trebuie sa fie curata, uscata 
si degresata. 

- Inaitne de utilizare, agitati puternic 
aerosolul timp de 3 minute. 

- Testati spray-ul pentru a verifica 
compatibilitatea culorii. 

- Pulverizati de la o distanta de aprox. 
20-30 minute. 

- Pulverizati la intervale de 3-5 minute 
cateva straturi peste zona reparata. 

- Nu pulverizati peste vopsele 
sintentice! 

 
Aplicarea stratului de lac:  

- Peste vopseaua metalica se 
recomanda a se aplica doua straturi 
de lac transparent, la interval de 30 
de minute. In caz contrar, partile din 
aluminiu se vor afla sub influenta 
mediului inconjurator si de intemperii.  

 
VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - 
RECOMANDĂRI 
Protejaţi obiectele şi mediul înconjurător de 
vopsirea accidentală. În cazul în care vopsiţi 
pe suprafeţe mici este indicat să utilizaţi o 

mască din carton, care să aibă decupată o 
suprafaţă cu puţin mai mare decât suprafaţa 
ce urmează a fi vopsită. Aceasta trebuie 
menţinută la 1–2 cm de suprafaţă. Prin 
aceasta metodă, particulele de spray 
rezultate prin pulverizare sunt ţinute sub 
control. Este recomadat să mascaţi părţile ce 
nu vor fi lăcuite (vopsite), pentru a proteja 
mediul înconjurător. 
Aerosolul trebuie să fie la temperatura 
camerei. 
Temperatura de aplicare ar trebui să fie 
cuprinsă între +10°C şi +25°C şi umiditatea 
relativă a aerului max 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 de la data fabricaţiei, pentru aerosol si 
5 ani pentru creioane de retus, depozitat la 
temperaturi cuprinse între 10-25°C şi o 
umiditate a aerului de max. 60%. 
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