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COLORMARK 
SPOTMARKER SPRAY 
PENTRU MARCAJE 
RUTIERE 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Vopsea profesională, pentru marcaje în 
domeniul construcţiilor civile şi industriale, 
şantiere de construcţii şi construcţii de 
drumuri. De asemenea, poate fi folosit în 
tunele şi mine de exploatare.  
 
Capac cu decupaj patentat, pentru o uşoară 
utilizare şi pentru creşterea siguranţei în 
utilizare. Se pot face marcaje fără vopsirea 
degetelor.   
 
Nuanţe de culoare: roz fosforescent, roşu 
fosforescent, portocaliu fosforescent, galben 
fosforescent, verde fosforescent, albastru 
fosforescent, pentru marcaje fosforescente. 
 
Sunt de asemenea disponibile şi nuanţe non- 
Spray-urile de marcaj gri şi negre pot fi 
utilizate de asemenea pentru corectarea şi 

îndepărtarea marcajelor fluorescente de pe 
beton şi smoală. 
 
CALITATE ŞI PROPRIETĂŢI 

- Capac inovator cu trăgaci, poate fi 
aplicat cu o singură mână, cu 
siguranţă de blocare pentru 
prevenirea pulverizării neintenţionate 
– acum cu sistem uşor de pulverizare 
printr-o simplă atingere. 

- Supape speciale pentru aplicare cu 
precizie pe pereţi şi pardoseli 

- Aderenţă excelentă, chiar şi pe 
suprafeţe umede 

- Marcajele rămân puternic vizibile timp 
de 6 până la 9 luni. 

- Acoperire de calitate superioară, 
randament ridicat de până la 140m 

- Luminozitate intensă a nuanţelor 
fluorescente. 

- Uşor de aplicat cu mănuşi 
- Curat, marcaje fără picături 
- Capacul permite aplicaţii speciale 

(pentru utilizare în accesorii) 
- Ecologic, nu este periculos pentru 

sănătate 
- Sistem de auto-cuăţare, care poate fi 

golit 100% prin pulverizare -ventilarea 
nu este necesară 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE FIZICE ŞI 
CHIMICE 
Culori: fluorescente: roz, roşu, portocaliu, 
galben, verde, albastru; non-fluorescente: 
alb, galben, roşu, gri, negru. 
Eficienţă:  
Depinde de tipul şi de culoarea suprafaţei, 
500ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 
140 m 
Timp de uscare (la o temperatură de 20°C şi 
umiditatea relativă a aerului 50%)  
Neaderent la praf: după aprox. 10 minute 
Neaderent la atingere: după aprox. 30 minute 
Uscare completă: după aprox. 24 ore 
Poate fi acoperit cu un nou strat: după aprox. 
24 ore. 
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Timpul de uscare depinde de temperatura 
mediului ambiant, umiditatea relativă a 
aerului şi de grosimea stratului aplicat. 
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 3 minute. 

- Testaţi într-un loc mai puţin vizibil. 
- Pulverizaţi de o distanţă de aprox. 

25cm. 
- Aplicaţi spray-ul de marcaj. 

 
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%. 
 
 

 

mailto:office@temad.ro

