
Технически характеристики 
 

 

 

Грунд Motip Dupli за пластмаса спрей 0.4 л, безцветен, 
ColorMatic 

 

Качество и характеристики 
 Лесно и бързо приложение 
 Много добро сцепление към почти всички пластмасови авточасти като брони, тунинг 

детайли, огледала 
 Висока еластичност 
 Много бързо съхнене 
 Отгоре директно може да се нанася 1К и 2К ColorMatic грунд пълнител, RAL- акрилно 

покритие и бои за предварително запълнена основа. 
 Висока възвръщаемост 

 
Физични и химични данни 

 
 Свързващо вещество: полиолефин 
 Цвят: прозрачен 
 Мирис: разтворител 
 Ефективност: 400 мл са достатъчни за около 2-3 кв.м. 
 Субстрат: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR 

еластична пяна, UP-GF пластмаси 
 Устойчивост при съхраняване: 10 години при правилно съхраняване (10°-25°C и относителна 

влажност на въздуха максимум 60%) 
 Размер:аерозол кутия с максимален обем 400мл 
 VOC-стойност: 276,4г 

Околна среда и етикиране 
 
 

 Съобразно опазването на околната среда: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% свободни от 
тежки метали. Капачките и опаковките са направени от рециклируеми материали. 

 Изхвърляне: Само напълно изпразнени кутии могат да бъдат изхвърляни в рециклиращи 
кошове или контейнери за оползотворяване на отпадъци.Кутии, които не са празни, трябва 
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да се изхвърлят като ”специални отпадъци”. 

 Маркиране/етикиране:Всички продукти, произведени от MOTIP DUPLI, отговарят на 
съществуващите наредби за етикиране съобразно приетите директиви1999/45/EG.Всички аерозоли 
отговарят на TRGS 200 и TRG 300, както и на  75/324/EWG според действащите разпоредби 

Инструкции за употреба 
 

Преди употреба внимателно прочетете и спазвайте предупредителния текст на етикета! 
 Нанасяне на  тънък слой 
 Изсъхване за 10 мин (20°C) 
 Повторно нанасяне след 10 мин (20°C) 
 Предварително основно почистване с ColorMatic ant istatic Plast ic Cleaner no. 

174 469 
 

Само за професионална употреба! 
Носете подходящ противогаз (препоръчително A2/P3) 

 

Информация за поръчка: 
 

. 
Цвят Продукт Пакет Код 

 CM Kunststoff-Haft.farblo s 400 400 ml 856563 
Не може да бъде посочен цвят. 
Показаният цвят може да се различава от оригиналния. 
За отпечатване на информацията за поръчка моля натиснете"printing preview/further 
products"(печат преглед/допълнителни продукти) 

 

 
Продукт: Грунд Motip Dupli за пластмаса спрей 0.4 л, безцветен, ColorMatic 
Категория: Аерозолни покрития - спрейове 
Бранд: Motip Dupli 
Категория бранд: Боя Motip Dupli 
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https://tashev-galving.com/product/006-DNK1300/grund-motip-dupli-za-plastmasa-sprey-0-4-l-beztsveten-colormatic
https://tashev-galving.com/cat/200416/aerozolni-pokritiya-spreyove
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli
https://tashev-galving.com/brand/motip-dupli/boya



