
FLY COLOR – FIȘA TEHNICĂ 

 

Vopsea acrilică de calitate disponibilă în diferite nuanțe de culori RAL. Pentru reparații de mici 
dimensiuni ale diferitelor suprafețe vopsite în culori RAL.   

Pentru utilaje, echipamente, unelte și scule, diferite vehicule, mobilier din metal, etc.   

CALITATE ȘI CARACTERISTICI   
 

 Vopsea acrilică 
 Uscare rapidă  
 Putere de acoperire bună  
 Potrivire bună a culorilor 
 Aderență excelentă pe diferite tipuri de suprafețe  
 Debit bun, suprafață netedă 
 Pentru aplicații interioare și exterioare 
 Poate fi polișat 
 Rezistă la intemperii și radiații UV  
 Rezistă la zgârieturi, șocuri și impact  

 

PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE 
 

 Liant: Copolimeri acrilici  
 Culoare: diverse culori 
 Miros: solvent 
 Grad de luciu (măsurat la un unghi de 60° conform DIN 67530): 

culori lucioase: 80 unități de luciu 
culori satinate: 30-35 unități de luciu  
culori mate: 5-10 unități de luciu  

 Putere de acoperire: 
Variază în funcție de consistența și culoare suportului suprafeței pe care este aplicată vopseaua. 
400 ml sunt suficienți pentru aproximativ 0.8-1.5 m² în funcție de culoare 

 Timp de uscare (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului): 
Neaderent la praf: după aproximativ 10 min.  
Neaderent la atingere: după aproximativ 30 min. 
Poate fi acoperit cu lac transparent după aprox. 30 de minute 
Uscare completă: după aprox. 2 ore  
Poate fi polișat după 24 ore  
Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, de umiditatea aerului și de 
grosimea stratului de vopsea aplicat  
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 Rezistența la temperatură: până la 80°C 
 Depozitare: 

Timpul de depozitare este de 10 ani pentru produsul în ambalajul original sigilat, păstrat în locuri 
ferite de îngheț, cu umiditate relativă a aerului de max. 60% și temperatură constantă cuprinsă 
între 10°-25°C 

 Ambalaj: aerosol, volum maxim nominal 400 ml 

MEDIU ȘI ETICHETARE 
Ecologie: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin deloc metale grele. Capacele și ambalajele sunt 
realizate din materiale reciclabile. 
 
Aruncarea ambalajelor: Doar ambalajele complet golite pot fi depuse în recipienții  de colectare 
pentru produse reciclabile sau similare. Ambalajele care nu sunt complet golite trebuiesc depuse 
în recipienții de colectare pentru “deșeuri speciale”. 
 
Marcaje/Etichetare: Toate produsele realizate de compania MOTIP DUPLI respectă cerințele 
actualizate privind etichetarea produselor în conformitate cu Ghidul European 1999/45/EG. Toate 
produsele de tip aerosol corespund normelor TRGS 200 și TRG 300 precum și cerințelor 
directivei privind aerosolii 75/324/EWG actualizată. 
 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
Cele mai multe vopsele spray marca DUPLI-COLOR prezintă un așa numitul inel de plastic de 
siguranță sau un capac foarte bine fixat pe spray. Acestea nu permit utilizarea neautorizată a 
produsului. Citiți intrucțiunile de pe capac sau de pe eticheta produsului 
Înainte de utilizare, citiți și studiați cu atenție textele de siguranță de pe eticheta produsul! 
Mod de aplicare: 

 Îndepărtați rugina și mizeria. 
 Suprafața trebuie să fie curată, uscată și degresată. 
 Dacă este necesar aplicați mai întâi un strat de grund. 
 Protejați suprafețele ce nu trebuiesc vopsite. 
 Înainte de aplicare, agitați bine spray-ul timp de 2-3 minute. 
 Testați nuanța de culoare și compatibilitatea produsului cu suprafața de vopsit într-un loc mai 

puțin vizibil. 
 Pulverizați de la o distanță de aprox. 25 cm mai multe straturi subțiri 
 Nu aplicați peste vopsea sau lac sintetic! 

 

SFATURI PENTRU VOPSIREA CU VOPSELE SPRAY 
Protejați obiectele și suprafețele înconjurătoate pentru a nu fi acoperite accidental cu vopsea. 
Temperatura de aplicare: între +10°C și +25°C, umiditatea relativă a aerului 60%. 
A se depozita în spații uscate. A se proteja de lumina soarelui sau de alte surse de căldură. A se 
utiliza doar în condiții de vreme uscată, în spații protejate de vânt și în spații bine ventilate. 
Urmăriți informațiile de siguranță de pe eticheta produsului!  
  

PRODUCĂTOR 
Motip Dupli Gmbh Germania, Kurt-Vogelsang Strasse 6, D-74855 Hassmersheim 


