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DUPLI-COLOR CAR’S JENŢI 
AURIU ŞI ARGINTIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Vopsea decorativă pentru jante. Rezistentă în 
timp, cu grad superior de pigmentare, pentru 
jante din oţel sau jante din aliaj. 
Pentru o protecţie suplimentară a pigmentului 
de culoare şi pentru un luciu ridicat, este 
recomandat să aplicaţi un stat de lac pentru 
jante DUPLI-COLOR CAR’s Clear Lacquer. 
 
CALITATE ŞI PROPRIETĂŢI 

- Lac pe bază de răşini sintetice 
(NITRO), calitate superioară, uscare 
rapidă 

- Acoperire foarte bună, suprafaţa 
devine netedă  

- Rezistenţă la intemperii, rezistenţă la 
lumina solară, nu se îngălbeneşte 

- Rezistenţă limitată la combustibili 
- Rezistenţă bună a culorii şi a luciului 
- Rezistenţă la abraziune 

 
SPECIFICAŢII TEHNICE FIZICE ŞI 
CHIMICE 
Baza întăritorului: răşini sintetice nitro-
combi 
Culoare: auriu, argintiu 
Grade de luciu (măsurare la un unghi de 60° 
în conformitate cu DIN 67530): satin mat: 40-
50 unităţi de luciu,  
80-90 unităţi de luciu după acoperire cu 
vopsea lucioasă pentru jenţi 
Eficienţă: depinde de consistenţa şi de 
culoarea suprafeţei:  
400ml este cantitatea suficientă pentru 4 
jante 
600ml este cantitatea suficientă pentru 6 
jante 
Timp de uscare (la 20°C şi 50% umiditate 
relativă a aerului):  
Neaderent la praf: după aprox. 10 minute 
Neaderent la atingere: după aprox. 60 minute 
Uscare completă: după aprox. 24 ore 
Poate fi acoperit cu un strat de lac: după 
aprox. 60 minute 
Timpul de uscare depinde de temperatura 
mediului ambiant, umiditatea relativă a 
aerului şi de grosimea stratului de vopsea 
aplicat. 
Rezistenţă la temperatură: până la +80°C 
Stabilitatea la depozitare:  
Pentru creioane de retuş: 5 ani, pentru 
aerosol 10 ani dacă este depozitat la 
temperaturi cuprinse între 10°C-25°C, şi 
umitiatea relativă a aaerului maxim 60%) 
Ambalaj: aerosol, volum maxim 400ml, 
600ml 
 
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. 
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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 alfate 
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! 
 
APLICARE 
Pregătirea suprafeţei de bază: 

- Curăţaţi cu grijă jantele de murdărie, 
grăsime şi praf. 

- Trataţi rugina existentă. 
- Suprafaţa trebuie să fie şmirgheluită, 

curată, uscată şi fără urme de 
grăsime. 

- Mascaţi marginea jantei cu bandă de 
mascare. 

- Protejaţi zonele adiacente. 
- Gruduiţi cu CAR’s Primer (CAR’s 

Grund gri). 
- După uscare, şmirgheluiţi uşor (cu 

hârtie abrazivă de granulaţie P600). 
Lăcuirea: 

- Agitaţi bine aerosolul, înainte de 
utilizare, timp de 3 minute. 

- Testaţi în prealabil, pentru a verifica 
potrivirea nuanţei de culoare. 

- Aplicaţi câteva straturi la intervale de 
3–5 minute, de la o distanţă de aprox. 
25cm. După 60 minute timp de 
uscare, aplicaţi un lac de protecţie 
pentru a proteja metalul. 

- Nu aplicaţi peste vopsele sintetice! 
 
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 rezulate 
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 maxim 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, depozitat la 
temperaturi cuprinse între 10-25°C şi o 
umiditate a aerului de max. 60%. 
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