
Технически характеристики 
 

 

 

Грунд Motip Dupli автобояджийски спрей антикорозионен 0.6 
л, сив, Color Car's 

 

 

Описание на продукта 
 

Висококачествена акрилна боя, съчетаваща в себе си предимствата на акрилните бои и богатата 
цветова гама по RAL. Подходяща за редица хоби и професионални приложения. Изсъхва на допир 
след около 10 до 30 мин. Може почти мигновено да се препокрива със следващ слой - лесно, 
удобно и без загуба на време. Специалната ú формула я прави изключотелно устойчива на 
атмосферни влияния, бензин и масла . 
 
Основни характеристики 

 
 Отлична покриваемост 
 Дълготраен цвят и блясък след нанасяне 
 Устойчив на драскотини 
 Водоустойчив 
 Не капещ при вертикално нанасяне 
 Устойчив на химикали 
 Устойчив на атмосферни влияния 
 Физични и химични характеристики 
  

Основа : Акрилна смола 
Степен на гланц : (при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530): 

мат, 5 gloss units 
Покривност : 1,25 до 1,75 на кв. метър: 
Време за съхнене (при 20°C, 50% 
относителна влажност на въздуха) 

: не полепва прах: след около 5 минути; 
допир: след около 10 минути; 
изсъхва: след 1 час 
Времето за съхнене зависи от температурата 
на околната среда, влажността на въздуха и 
дебелината на нанесения слой. 

Температурна устойчивост : до 110°C 
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Съхранение : до  10  години  при  осигурени  благоприятни 
условия:  10°-25°C,  относителна  влажност  на 
въздуха максимум 60% 

Разфасовка : максимален номинален обем 400 ml 
Физични и химични характеристики 

 
Основа : Акрилна смола 
Степен на гланц : (при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530): 

мат, 5 gloss units 
Покривност : 1,25 до 1,75 на кв. метър: 
Време за съхнене (при 20°C, 50% 
относителна влажност на въздуха) 

: не полепва прах: след около 5 минути; 
допир: след около 10 минути; 
изсъхва: след 1 час 
Времето за съхнене зависи от температурата 
на околната среда, влажността на въздуха и 
дебелината на нанесения слой. 

Температурна устойчивост : до 110°C 
Съхранение : до  10  години  при  осигурени  благоприятни 

условия:  10°-25°C,  относителна  влажност  на 
въздуха максимум 60% 

Разфасовка : максимален номинален обем 400 ml 

 

 

 

Продукт: Грунд Motip Dupli автобояджийски спрей антикорозионен 0.6 л, сив, Color Car's 
Категория: Аерозолни покрития - спрейове 
Бранд: Motip Dupli 
Категория бранд: Боя Motip Dupli 
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https://tashev-galving.com/product/006-DNK1251/grund-motip-dupli-avtoboyadzhiyski-sprey-antikorozionen-0-6-l-siv-color-car-s
https://tashev-galving.com/cat/200416/aerozolni-pokritiya-spreyove
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli/boya



