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decor plus aerosol spray
UNIVERSAL 400 ml lacuri universale pe bază de solvent
PRIMER 400 ml lacuri pentru grunduirea suprafețelor
CROM EFECT 400 ml lacuri cu efect de metal cromat
FLUORESCENT 400 ml lacuri �uorescente
METALIZAT 400 ml lacuri cu efect metalic
TEMPERATURA 400 ml lacuri rezistente la temperaturi ridicate
PLASTIC PRIMER 400 ml grund pentru suprafețe din plastic

decor plus auto spray
ETRIER 400 ml lacuri profesionale pentru vopsirea etrierelor de frână
CURĂȚĂTOR FRÂNĂ 600 ml agent activ pentru curățarea frânelor
PROTECȚIE BARĂ 400 ml lac acrilic pentru vopsirea barelor de protecție
JANTE 400 ml lac acrilic pentru vopsirea jantelor și a capacelor pentru roți

decor plus tehnic spray
DEGRIPANT 400 ml degripant cu bisulfură de molibden
ZINC ALUMINIU 400 ml zinc metalic rezistent la 600⁰C
RETUȘ TABLĂ LUCIOASĂ 400 ml lac acrilic pentru acoperișuri din țiglă metalică
RETUȘ TABLĂ MATĂ 400 ml lac acrilic pentru acoperișuri din țiglă metalică mată
RETUȘ CADĂ 400 ml lac reparator pentru mici zgârieturi ale căzii
RETUȘ CALORIFER 400 ml lac reparator pentru calorifere
RETUȘ MAȘINĂ DE SPĂLAT 400 ml lac reparator pentru mici zgârieturi
ale aparatelor electrocasnice
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UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

VOPSEA UNIVERSALĂ PENTRU UZ GENERAL. INTERIOR ȘI EXTERIOR. Se aplică pe: 
metal, lemn, ceramică, sticlă, carton, împletituri din lemn, țesături, flori naturale sau 
artificiale, precum și pe unele materiale plastice. Atenție: pe suprafețele realizate din 
polipropilenă, cum ar fi EPDM, ABS, GFK, PVC, se recomandă aplicarea în prealabil a 
produsului Plastic Primer.
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată, fără 
urme de grăsimi sau rugină. Efectuați câteva pulverizări de probă pentru a testa 
calitatea stratului obținut.
Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare pentru 
omogenizarea conținutului. Distanța recomandată dintre valvă și suprafața care 
urmează a fi vopsită este de 20 – 30 cm. Efectuați pulverizarea de probă. Temperatura 
optimă de utilizare este de 18 – 25˚C. Aplicați vopseaua în 2 – 3 straturi subțiri, la 
intervale de câteva minute. Următorul strat de acoperire va putea fi aplicat după 2 ore 
sau după întărirea totală. După finalizarea pulverizării, curățați valva: întoarceți 
recipientul la 180˚, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți 
apăsat pe valvă timp de cca. 3 secunde.  
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PRIMERPRIMERPRIMER

CHROME EFFECTCHROME EFFECTCHROME EFFECT

GRUND ANTICOROZIV CU USCARE RAPIDĂ. Îmbunătățește aderența și rezistența în timp a straturilor de 
vopsea decorativă. Protejează împotriva coroziunii. Poate fi aplicat pe suprafețe și elemente din: metal, 
fontă, lemn, sticlă, ceramică, piatră, beton. Atenție: pe suprafețele realizate din polipropilenă, cum ar fi 
EPDM, ABS, GFK, PVC, se recomandă aplicarea în prealabil a produsului Plastic Primer.
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de grăsimi sau 
rugină. Efectuați câteva pulverizări de probă pentru a testa calitatea stratului obținut.
Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare pentru omogenizarea 
conținutului. Distanța recomandată dintre valvă și suprafața care urmează a fi vopsită este de 20 – 30 cm. 
Efectuați pulverizarea de probă. Temperatura optimă de utilizare este de 18 – 25˚C. Aplicați vopseaua în 2 – 
3 straturi subțiri, la intervale de câteva minute. Următorul strat de acoperire va putea fi aplicat după 2 ore 
sau după întărirea totală. După finalizarea pulverizării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180˚, 
îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 3 secunde.  
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LAC ACRILIC CU EFECT DE METAL CROMAT. Vopsea acrilică de calitate superioară, cu efect cromat, pentru 
vopsirea în scop decorativ a suprafețelor din: metal , lemn, sticlă, carton, piatră, împletitură din nuiele și 
unele tipuri de plastic. Atenție: pe suprafețele realizate din polipropilenă, cum ar fi EPDM, ABS, GFK, PVC, se 
recomandă aplicarea în prealabil a produsului Plastic Primer.
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de grăsimi sau 
rugină. Efectuați câteva pulverizări de probă pentru a testa calitatea stratului obținut.
Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare pentru omogenizarea 
conținutului. Distanța recomandată dintre valvă și suprafața care urmează a fi vopsită este de 20 – 30 cm. 
Efectuați pulverizarea de probă. Temperatura optimă de utilizare este de 18 – 25˚C. Aplicați vopseaua în 2 – 
3 straturi subțiri, la intervale de câteva minute. Următorul strat de acoperire va putea fi aplicat după 2 ore 
sau după întărirea totală. După finalizarea pulverizării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180˚, 
îndreptând capul de pulverizare intr-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 3 secunde.  
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FLUORESCENTFLUORESCENTFLUORESCENT

VOPSEA ACRILICĂ PROFESIONALĂ FLUORESCENTĂ. Destinată în special pentru realizarea 
inscripțiilor decorative, a semnelor de avertizare, în lucrările geodezice sau forestiere. Poate 
fi aplicată pe suprafețe din: metal, lemn, beton, sticlă, carton și plastic. 
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată și 
degresată. O intensitate mai puternică a culorii se obține aplicând vopseaua peste o bază 
albă. 
Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare, 
pentru omogenizarea conținutului. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați produsul 
ținând recipientul la o distanță de cca. 20 – 30 cm de suprafața sau obiectul care urmează a fi 
vopsit. La vopsirea unor suprafețe mai mari se recomandă aplicarea a 2-3 straturi subțiri la 
intervale de 30 de minute. După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 
180˚, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de 
cca. 2–3 secunde. 

EFECT METALICEFECT METALICEFECT METALIC

VOPSEA ACRILICĂ CU EFECT METALIZAT. Vopsea acrilică de calitate superioară, cu efect 
metalizat, pentru decorarea automobilelor, motocicletelor și a bicicletelor, precum și a altor 
obiecte și suprafețe din: metal , lemn, sticlă , piatră și unele tipuri de plastic. Folosită cu 
succes la vopsirea jantelor și a capacelor de roți. Formează un strat dur și elastic, rezistent la 
zgârieturi, lovituri și la condiții atmosferice.
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată și 
degresată. O intensitate mai puternică a culorii se obține aplicând vopseaua peste o bază 
albă. 
Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare, 
pentru omogenizarea conținutului. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați produsul 
ținând recipientul la o distanță de cca. 20 – 30 cm de suprafața sau obiectul care urmează a fi 
vopsit. La vopsirea unor suprafețe mai mari se recomandă aplicarea a 2-3 straturi subțiri la 
intervale de 30 de minute. După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 
180˚, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de 
cca. 2–3 secunde. 
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TEMPERATURĂTEMPERATURĂTEMPERATURĂ

PLASTIC PRIMERPLASTIC PRIMERPLASTIC PRIMER

VOPSEA REZISTENTĂ LA TEMPERATURI RIDICATE DE PÂNĂ LA 800 C. Domeniu larg de 
întrebuințare, putând fi aplicată pe produse și pe suprafețe expuse la temperaturi mari, cum 
ar fi: țevi de eșapament, instalații de încălzire, cuptoare, sobe, coșuri de fum, boilere, 
calorifere, șeminee, grătare de grădină.
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată și 
degresată. O intensitate mai puternică a culorii se obține aplicând vopseaua peste o bază 
albă. 
Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 2 minute înainte de utilizare, 
pentru omogenizarea conținutului. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați produsul 
ținând recipientul la o distanță de cca. 20 – 30 cm de suprafața sau obiectul care urmează a fi 
vopsit. La vopsirea unor suprafețe mai mari se recomandă aplicarea a 2-3 straturi subțiri la 
intervale de 30 de minute. După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 
180˚, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de 
cca. 2–3 secunde. 

PRIMER PENTRU SUPRAFEȚE DIN PLASTIC. Crește aderența dintre stratul de bază 
(polipropilenă, polietilenă, EPDM, ABS, GFK, PVC) și stratul de suprafață. 
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie curată, uscată, fără urme 
de grăsime. Temperatura optimă de utilizare este între 18 - 25⁰C.
Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 1-2 minute înainte de utilizare, 
pentru omogenizarea conținutului. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați produsul 
ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața sau obiectul care urmează a fi 
vopsit, prin mișcări line. După ce primul strat devine non-adeziv, aplicați straturile 
următoare de vopsea.  După finalizarea aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 
180˚, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de 
cca. 2 secunde. 
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lacuri rezistente la temperaturi ridicate până la 800°C în sapte culori,
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ETRIERETRIERETRIER

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU ETRIERE DE FRÂNĂ. Pentru vopsirea etrierelor de frână 
și a tamburilor. Formează un strat dur, cu luciu puternic, rezistent la benzină, abraziune, 
zgâriere și temperaturi de până la 150°C.
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată și degresată. 
Temperatura optimă de utilizare începe de la valoarea de 18°C. 
Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 1 – 2 minute înainte de utilizare, 
pentru omogenizarea conținutului. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 
30 cm de suprafața care urmează a fi vopsită. Pentru a obține rezultate optime, aplicați 
câteva straturi subțiri la intervale de câteva minute. Evitați să aplicați doar un singur strat 
gros. După finalizarea vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul 
de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.  

CURĂTĂTOR FRÂNĂCURĂTĂTOR FRÂNĂCURĂTĂTOR FRÂNĂ,,,

SPRAY PENTRU CURĂȚAREA FRÂNELOR. Soluție cu uscare rapidă pentru curățarea și 
degresarea discurilor și plăcuțelor de frână, discurilor de ambreiaj și a altor piese lubrifiate, 
realizate din metal, din componența mașinii, a utilajelor, instalațiilor etc. 
Recomandare: Efectuați o pulverizare de probă înainte de aplicare.
Mod de utilizare: Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de 15 – 30 cm, pulverizați 
pe suprafețele murdare și lăsați soluția să se scurgă și să se usuce sau ștergeți cu o cârpă. 
Asigurați-vă că suprafața este curată, iar dacă este necesar repetați aplicarea. 
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JANTEJANTEJANTE

PROTECTIE BARĂPROTECTIE BARĂPROTECTIE BARĂ,,,

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU BARELE DE PROTECȚIE. Vopsea acrilică de înaltă calitate pentru 
vopsirea barelor de protecție, spoilerelor și a altor elemente. Uscare rapidă! Formează un înveliș dur și 
elastic, rezistent la zgâriere, loviri și la condițiile atmosferice. 
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curățată, uscată și degresată. Șlefuiți 
straturile vechi de vopsea și suprafețele din plastic cu hârtie abrazivă fină. Suprafețele din metal trebuie 
acoperite anterior cu un strat anticoroziv, de exemplu cu Primer Anticoroziv Decor Plus sau Zinc Spray. 
Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 1 – 2 minute înainte de utilizare, pentru 
omogenizarea conținutului. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața 
care urmează a fi vopsită. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați vopseaua prin tehnica umedă, în cruce. 
Dacă este necesar puteți aplica următorul strat de vopsea după uscarea totală a primului. După finalizarea 
vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură 
și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.  

VOPSEA ACRILICĂ PROFESIONALĂ PENTRU JANTE ȘI CAPACE DE ROȚI. Vopsea acrilică de înaltă calitate, 
cu efect metalizat, pentru vopsirea jantelor și capacelor roților de automobile, motociclete și a altor 
obiecte din plastic, aluminiu și diverse metale. Uscare rapidă! Formează un strat dur și elastic rezistent la 
zgâriere, lovituri și factorii de mediu. 
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curățată, uscată și degresată. Șlefuiți 
straturile vechi de vopsea și suprafețele din plastic cu hârtie abrazivă fină. Suprafețele din metal trebuie 
acoperite anterior cu un strat anticoroziv, de exemplu cu Primer Anticoroziv Decor Plus sau Zinc Spray. 
Mod de utilizare: Agitați energic recipientul timp de cca. 1 – 2 minute înainte de utilizare, pentru 
omogenizarea conținutului. Aplicați produsul ținând recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața 
care urmează a fi vopsită. Efectuați o pulverizare de probă. Aplicați vopseaua prin tehnica umedă, în cruce. 
Dacă este necesar puteți aplica următorul strat de vopsea după uscarea totală a primului. După finalizarea 
vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 180°, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură 
și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde.  

6426488420668
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DEGRIPANTDEGRIPANTDEGRIPANT

SPRAY PROFESIONAL DEGRIPANT. Penetrează, îndepărtează rugina, gresează, lubrifiază și 
oferă protecție anticoroziune. Preparat profesional pe bază de ulei mineral și grafit. Are 
proprietăți lubrifiante, degripante și de protecție împotriva coroziunii. Este folosit în 
atelierele auto, de lăcătușărie, tinichigerie etc, fiind destinat și uzului casnic. Face mai 
ușoară demontarea  șuruburilor și a piulițelor sau a altor piese și elemente înțepenite sau 
încleștate. Ajută la desprinderea șuruburilor foarte ruginite, a bolțurilor și a balamalelor. 
Formează un strat protector care previne blocarea și înțepenirea pieselor pe viitor. 
Recomandare: Îndepărtați rugina desprinsă de pe obiectele pe care doriți sa aplicați 
degripantul. Pe perioada aplicării produsului se recomandă folosirea ochelarilor de 
protecție.
Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 1 minut înainte de utilizare pentru a 
omogeniza conținutul. Apoi, cu ajutorul aplicatorului (tubul atașat la produs) pulverizați pe 
obiectul respectiv. Așteptați câteva minute și repetați dacă este necesar. După finalizarea 
aplicării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180˚, îndreptând capul de pulverizare într-o 
direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 secunde. 

ZINC ALUMINIUZINC ALUMINIUZINC ALUMINIU

VOPSEA SPRAY ZINC ALUMINIU. Pentru acoperirea în scop decorativ, protector sau 
renovator al suprafețelor din metal zincat, metalizate prin pulverizare sau grunduite cu 
vopsea zincată anticorozivă. Domenii diverse de utilizare: în construcții - acoperișuri, 
sisteme pluviale, pervazuri, garduri etc.; în industrie: diverse construcții, conducte, sisteme 
și elemente din oțel zincat.  Stratul de vopsea protejează metalul de coroziune în încăperile 
uscate, hale de depozitare etc. 
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie uscată, curată, fără urme 
de grăsime, fără rugină care se desprinde.  
Mod de utilizare: Agitați recipientul timp de cca. 1 -2 minute înainte de utilizare pentru 
omogenizarea conținutului. Distanța recomandată dintre valvă și suprafața care urmează a 
fi vopsită este de 20 - 30 cm. Efectuați pulverizarea de probă. Temperatura optimă de 
utilizare este de 18 – 25˚C. Aplicați câteva straturi de vopsea, în formă de cruce, la intervale 
de câteva sau câteva zeci de minute. Timp de uscare pentru un strat este de cca. 10 minute. 
Timpul total de uscare și întărire depinde de grosimea stratului de vopsea și de condițiile din 
timpul vopsirii.  După finalizarea utilizării, curățați valva: întoarceți recipientul la 180˚, 
îndreptând capul de pulverizare intr-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de cca. 2 
secunde.  

6426488420590

6426488420675
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RETUS TABLĂ LUCIOASĂRETUS TABLĂ LUCIOASĂRETUS TABLĂ LUCIOASĂ,,,

RETUS TABLĂ MATĂRETUS TABLĂ MATĂRETUS TABLĂ MATĂ,,,

RAL 3005

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU ACOPERIȘURI METALICE – FINISARE CU LUCIU. Spray 
profesional pentru renovarea suprafețelor și a acoperișurilor din tablă lucioasă. Rezistență 
la condițiile atmosferice, proprietăți anticorozive și de impermeabilitate. Vopseaua poate fi 
utilizată pe: metal, material plastic, baze acrilice, straturi de vopsea învechită sau peste 
vopsele termoplastice. Aderență excelentă la diverse suprafețe!
Mod de instrucțiuni: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie uscată și degresată. 
Temperatura optimă de utilizare pornește de la +18 ̊ C în sus. Agitați energic recipientul timp 
de 1 minut, pentru ca bila de amestecare din interior să omogenizeze culoarea  prevenind și 
blocarea orificiului prin care iese vopseaua. Aplicați vopseaua ținând recipientul la o 
distanță de cca. 30 cm de suprafața care urmează a fi vopsită. Apăsați puternic duza și vopsiți 
suprafața dorită. Rezultatele excelente sunt obținute aplicând mai multe straturi subțiri, 
decât prin aplicarea unui strat gros de vopsea. După aplicarea fiecărui strat se va aștepta 
timp de câteva minute. După finalizarea vopsirii, curățați valva: întoarceți recipientul la 
180˚, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe valvă timp de 
cca. 2 secunde.  

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU ACOPERIȘURI METALICE – FINISARE MATĂ. Spray 
profesional pentru renovarea suprafețelor și a acoperișurilor din tablă mată. Rezistență la 
condițiile atmosferice, proprietăți anticorozive și de impermeabilitate. Vopseaua poate fi 
utilizată pe: metal, material plastic, baze acrilice, straturi de vopsea învechită sau peste 
vopsele termoplastice. Aderență excelentă la diverse suprafețe!
Mod de utilizare: Suprafața care urmează a fi vopsită, trebuie să fie uscată și degresată. 
Temperatura optimă de utilizare pornește  de la +18 ˚C în sus. Agitați energic recipientul 
timp de 1 minut, pentru ca bila de amestecare din interior să omogenizeze culoarea  
prevenind și blocarea orificiului prin care iese vopseaua. Aplicați vopseaua ținând 
recipientul la o distanță de cca. 30 cm de suprafața care urmează a fi vopsită. Apăsați 
puternic duza și vopsiți suprafața dorită. Rezultatele excelente sunt  obținute aplicând mai 
multe straturi subțiri, decât prin aplicarea unui strat gros de vopsea. După aplicarea fiecărui 
strat se va aștepta timp de câteva minute. După finalizarea vopsirii, curățați valva: întoarceți 
recipientul la 180˚, îndreptând capul de pulverizare într-o direcție sigură și țineți apăsat pe 
valvă timp de cca. 2 secunde.  
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RETUS CADĂRETUS CADĂRETUS CADĂ,,,

RETUS CALORIFERRETUS CALORIFERRETUS CALORIFER,,,

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU RETUȘUL OBIECTELOR SANITARE. FINISAJ DUR ȘI REZISTENT. Ideal 
pentru vopsirea și retușul diverselor obiecte sanitare: căzi de baie, chiuvete, căzi de duș, lavoare, mobilier 
de baie. Formează un strat dur și lucios, rezistent la temperatură, crăpare, zgâriere, decojire, la acțiunea 
razelor solare și a precipitațiilor, rezistent la apă. 
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curată și degresată.  Acoperiți și protejați 
suprafețele pe care nu doriți să le vopsiți. 

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU VOPSIREA ȘI RETUȘUL CALORIFERELOR. Emailul sub formă de spray 
este ideal pentru  vopsirea suprafețelor și a elementelor din fontă, oțel, aluminiu, aliaje de cupru, care sunt 
expuse la acțiunea temperaturilor ridicate. Recomandat la vopsirea instalațiilor de încălzire centralizată, 
caloriferelor, țevilor, boilerelor etc. Formează un strat dur și neted, protejând astfel  suprafețele vopsite de 
coroziune și de deteriorări mecanice. Alb persistent timp îndelungat.  Nu se îngălbenește, rezistând perfect 
la temperaturi cuprinse între -20°C și 100°C. Datorită formulei sub formă de spray vă permite să ajungeți cu 
ușurință la locurile greu accesibile pentru pensulă. 
Recomandare: Pregătiți suprafața care urmează a fi vopsită, spălând-o bine cu apă caldă cu detergent, 
după care uscați-o iar în caz de necesitate șlefuiți cu hârtie abrazivă și ștergeți apoi de praf. Acoperiți și 
protejați suprafețele pe care nu doriți să le vopsiți. 

RETUS MASINĂ DE SPĂLATRETUS MASINĂ DE SPĂLATRETUS MASINĂ DE SPĂLAT,,, ,,,

VOPSEA PROFESIONALĂ PENTRU RETUȘUL APARATELOR ELECTROCASNICE. FINISAJ DUR ȘI 
REZISTENT. Ideal pentru vopsirea și retușul: mașinilor de spălat, frigiderelor și a altor aparate 
electrocasnice. Se pretează și la aplicarea pe piese de mobilier sau unelte. Formează un strat dur și lucios, 
rezistent la temperatură, crăpare, zgâriere și decojire. 
Recomandare: Suprafața care urmează a fi vopsită trebuie să fie curată și degresată.  Acoperiți și protejați 
suprafețele pe care nu doriți să le vopsiți. 

lac reparator pentru mici zgârieturi ale aparatelor electrocasnice

lac reparator pentru vopsirea caloriferelor
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lac reparator pentru mici zgârieturi ale căzii sau ale altor obiecte sanitare
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