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H I G H  Q U A L I T Y  D E C O  C O L O R  A E R O S O L  L I N E

DECO COLOR ® cel mai apreciat brand de vopsele şi lacuri în aerosol. 
Punem la dispoziţia Dumneavoastră produse profesionale pentru domeniul 
decoraţiunilor, automobilelor şi industriei. Misiunea noastră constă în calita-
te desăvârşită la cel mai bun preţ. Design special al ambalajelor. Produse  
sigure fabricate conform actualelor cerinţe şi directive ale Uniunii Europe-
ne. Nu conţin freon, 100 % fără plumb. 
Asortimentul bogat DECO COLOR ® aerosol line reprezintă succesul co-
mercial garantat. Ai încredere în experienţa noastră...

Aprovizionăm atât piaţa poloneză, cât şi pieţele europene: Belarus, 
Bulgaria, Estonia, Lituania, Letonia, Moldova, Norvegia, Rusia, Ucraina, 
România, Slovacia, Ungaria, pe lângă acestea şi piaţa din Kazachstan. 
Vă invitam să colaboraţi cu noi.

Ai încredere
în experienţa
noastră...

Soseaua Botosani lor  km 6, judetul  Suceava, Romania
Tel . :  +4/0230/517 990
Fax: +4/0230/517 999

l a u r e a t e
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... deco aerosol line

... moto aerosol line

... techno aerosol line
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H I G H  Q U A L I T Y  D E C O  C O L O R  A E R O S O L  L I N E

DECORATION 400 ml lacuri universale pe bază de solvent  3
ECO REVOLUTION 400 ml lacuri acrilice universale pe bază de apă  5
PRIMER 400 ml lacuri pentru grunduirea suprafeţelor  6
CHROME EFFECT 400 ml lacuri cu efect de metal cromat  6
CHROME EFFECT 150 ml lacuri cu efect de metal cromat 6
FLUORESCENT 400 ml lacuri fluorescente  6
PLASTIC PRIMER 400 ml bază pentru materiale din plastic  7
HIGH TEMPERATURE 400 ml lacuri rezistente la temperaturi ridicate  7

ACRYL METALLIC 400 ml lacuri acrilice metalizate  7
ACRYL UNIVERSAL 500 ml lacuri acrilice pentru mici reparaţii de lăcuire  9
ACRYL UNIVERSAL 150 ml lacuri acrilice pentru mici reparaţii de lăcuire  9
ACRYL PRIMER 500 ml lacuri de bază pentru grunduirea suprafeţelor  9
ACRYL PRIMER 150 ml lacuri de bază pentru grunduirea suprafeţelor  9
BRAKE CALIPER 400 ml lacuri pentru vopsirea etrierelor de frână  10
MEGAFELGA 500 ml lacuri pentru vopsirea jantelor şi a capacelor pentru roţi  10
MEGABAMP 500 ml lacuri acrilice pentru vopsirea barelor de protecţie  10
KONTROLLACK 500 ml lac de control pentru lucrări de lăcuire – tinichigerie  11
CANGAS 400 ml spray pentru umplere cu supapă interioară  11
GRAVICAR 500 ml agent de protecţie pentru conservarea caroseriei  13
GRAVICAR 1l cu pistol, agent de protecţie pentru conservarea caroseriei  13
MASTICAR 500 ml agent de protecţie pe bază de bitum pentru conservarea şasiului  13
MASTICAR 1 l cu pistol, agent de protecţie pe bază de bitum pentru conservarea şasiului  13
MOVICAR 500 ml agent de protecţie pentru conservarea profilelor închise  13

ZINC METALLIC 400 ml zinc metalic  14
ZINC METALLIC 600 ml zinc metalic  14
ZINC PRIMER 400 ml zinc pur 97 %  14
PENETRATING OIL MoS2 400 ml degripant cu bisulfură de molibden  15
SILICON SPRAY 400 ml lubrifiant hidrofob pentru conservare  15
CHAIN SPRAY 400 ml lubrifiant pentru lanţuri şi transmisii  15
CONTACT SPRAY 400 ml agent pentru îndepărtarea umezelii din instalaţiile electrice  16
FOAM CLEANER 400 ml spumă universală pentru curăţare  16
BRAKE CLEANER 600 ml agent  activ pentru curăţarea elementelor de frânare  16
DECO DACH 400 ml amestec acrilic pentru acoperişuri din ţiglă metalică  17
DECO PLADUR 300 ml amestec acrilic pentru ţiglă metalică structurată pladur 17
NEW BATH 500 ml email bicomponent pentru renovarea căzilor  19
EPOXY 400 ml lac pentru vopsirea căzilor şi a diferitelor aparate electrocasnice  19
ECO KALORYFER 400 ml vopsea pe bază de apă pentru calorifere  19
COCKPIT SPRAY 600 ml produs pentru curăţarea bordului şi a altor elemente din plastic  20
PISTOLSPRAY aplicator pistol pentru aerosoli  20
PRESENTERS standuri de prezentare aerosoli  21
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decoration
 Deco Color leading aerosol line
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decoration
lacuri profesionale cu utilizare universală în 30 de culori RAL,  

pe bază de solvenţi

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

10 000 400 5906739721214 RAL 1015 Deco Color Bej 12

10 001 400 5906739720019 RAL 1023 Deco Color Galben 12

10 011 400 5906739721221 RAL 1028 Deco Color Galben pepene 12

10 020 400 5906739720026 RAL 2004 Deco Color Portocaliu 12

10 021 400 5906739721238 RAL 3000 Deco Color Roşu aprins 12

10 030 400 5906739720033 RAL 3003 Deco Color Roşu de Burgundia 12

10 031 400 5906739721245 RAL 3004 Deco Color Mov purpuriu 12

10 040 400 5906739720040 RAL 3020 Deco Color Roşu 12

10 050 400 5906739720057 RAL 4003 Deco Color Roz  12

10 060 400 5906739720064 RAL 4005 Deco Color Violet 12

10 070 400 5906739720071 RAL 5002 Deco Color Bleumarin 12

10 071 400 5906739721252 RAL 5003 Deco Color Albastru safir 12

10 072 400 5906739721269 RAL 5010 Deco Color Albastru închis 12

10 080 400 5906739720088 RAL 5015 Deco Color Albastru 12

10 090 400 5906739720095 RAL 5021 Deco Color Turcoaz 12

10 100 400 5906739720101 RAL 6005 Deco Color Verde închis 12

10 101 400 5906739721276 RAL 6018 Deco Color Verde deschis 12

10 110 400 5906739720118 RAL 6029 Deco Color Verde 12

10 120 400 5906739720125 RAL 7001 Deco Color Gri 12

10 121 400 5906739721283 RAL 7016 Deco Color Antracit 12

10 122 400 5906739721290 RAL 7035 Deco Color Gri deschis 12

10 130 400 5906739720132 RAL 8011 Deco Color Maro alun 12

10 131 400 5906739721313 RAL 8017 Deco Color Maro ciocolată 12

10 140 400 5906739720149 RAL 9005 Deco Color Negru Luciu 12

10 150 400 5906739720156 RAL 9005 Deco Color Negru Mat 12

10 160 400 5906739720163 RAL 9006 Deco Color Aluminium 12

10 170 400 5906739720170 RAL 9010 Deco Color Alb Luciu 12

10 180 400 5906739720187 RAL 9010 Deco Color Alb Mat 12

10 190 400 5906739720194 RAL 0000 Deco Color Incolor 12

10 200 400 5906739720200 RAL 0000 Deco Color Auriu 12

Noua formulă de lacuri în aerosol cu uscare rapidă pentru vopsirea metalului, lemnului, cermicii, sticlei, îm-
pletiturilor din lemn, cartonului, ţesăturilor, florilor naturale dar şi a celor artificiale, cât şi a unelor materiale 
sintetice şi plastic. Atenţie: pe suprafeţele PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC – aplică mai întâi Plastic 
Primer. Noile formule adaptate cerinţelor Directivei 42/2004/UE. Lacurile nu dăunează mediului înconjurător. 
Nu conţin toluen. 
Acoperire foarte bună a suprafeţei vopsite    Super luciu    Timp scurt de uscare 10 -15 min, nu se lipeşte: 
30-40 min, întărire totală: 24 h    Capacitate: 400 ml = 1,5 - 2 m2 în funcţie de culoare şi de suprafaţa la o aplica-
re    Rezistenţă ridicată la abraziune/frecare şi la condiţiile atmosferice    Varietate bogată de culori – 30 din 
cele mai cunoscute culori în sistemul RAL    Conţine gaze fără CFC    Pentru utilizare exterioară şi interioară.

* producem oricare culoare RAL – pentru detalii întreabă comerciantul
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eco revolution
revolution in chemistry
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eco revolution
lacuri ecologice universale pe bază de apă

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

16 201 400  5906739723102 RAL 1015 Eco Revolution Bej 12

16 202 400  5906739721108 RAL 1023 Eco Revolution Galben 12

16 203 400  5906739721207 RAL 1028 Eco Revolution Galben pepene 12

16 204 400  5906739721306 RAL 2004 Eco Revolution Portocaliu 12

16 205 400  5906739721405 RAL 3000 Eco Revolution Roşu aprins 12

16 206 400  5906739721504 RAL 3003 Eco Revolution Roşu de Burgundia 12

16 207 400  5906739723201 RAL 3004 Eco Revolution Mov purpuriu 12

16 208 400  5906739721603 RAL 3020 Eco Revolution Roşu 12

16 209 400  5906739723300 RAL 4003 Eco Revolution Roz 12

16 210 400  5906739723409 RAL 4005 Eco Revolution Violet 12

16 211 400  5906739721702 RAL 4006 Eco Revolution Fuchsia 12

16 212 400  5906739721801 RAL 5002 Eco Revolution Bleumarin 12

16 213 400  5906739723416 RAL 5003 Eco Revolution Albastru safir 12

16 214 400  5906739721900 RAL 5010 Eco Revolution Albastru închis 12

16 215 400  5906739722006 RAL 5015 Eco Revolution Albastru 12

16 216 400  5906739723607 RAL 5021 Eco Revolution Turcoaz 12

16 217 400  5906739722105 RAL 6005 Eco Revolution Verde închis 12

16 218 400  5906739722204 RAL 6018 Eco Revolution Verde deschis 12

16 219 400  5906739722303 RAL 6029 Eco Revolution Verde 12

16 220 400  5906739722402 RAL 7001 Eco Revolution Gri 12

16 221 400  5906739723706 RAL 7016 Eco Revolution Antracit 12

16 222 400  5906739722501 RAL 8011 Eco Revolution Maro alun 12

16 223 400  5906739723805 RAL 8017 Eco Revolution Maro ciocolată 12

16 224 400  5906739722600 RAL 9005 Eco Revolution Negru Luciu 12

16 225 400  5906739722709 RAL 9005 Eco Revolution Negru Mat 12

16 227 400  5906739722808 RAL 9010 Eco Revolution Alb Luciu 12

16 228 400  5906739722907 RAL 9010 Eco Revolution Alb Mat 12

16 229 400  5906739723003 RAL 0000 Eco Revolution Incolor 12

Lac acrilic revoluţionar, categoric mai puţin dăunator pentru om şi pentru mediul înconjurător. Pentru vop-
sirea: metalului, lemnului, cermicii, sticlei, împletiturilor din lemn, cartonului, ţesăturilor, florilor naturale dar şi 
a celor artificiale, cât şi a unelor materiale sintetice şi plastic. Direct pe polistiren. Atenţie: pe suprafeţele PUR, 
PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC – aplică mai întâi Plastic Primer. Recomandat în locurile unde trebuie strict 
respectate normele de siguranţă, de exemplu: în spitale, grădiniţe pentru copii, şcoli, săli de bucătărie sau de 
baie, la vopsirea jucăriilor, mobilei pentru copii, mobilei de grădină şi a uneltelor. Fabricat conform Directivei 
42/2004/UE. ECO REVOLUTION®  este viitorul iminent în vopsele şi o alternativă ideală pentru lacurile tradiţio-
nale pe bază de solvent. 
Sigur şi eficient    Ecologic (emană doar 16 ml de solvent în atmosferă)    Economic (este suficient un singur 
strat)    Super culoare, super acoperire şi super luciu    Fără mirosul iritant, tipic lacurilor pe bază de solvent    
Foarte rezistent la razele UV    Imperfecţiunile din timpul vopsirii pot fi corectate până la 20 min după aplica-
re    Timp scurt de uscare: 20-30 min; nu se lipeşte: 60 min, întărire după 24 h    Rezistenţă la apă: 5-6 zile (în 
această perioadă obiectul vopsit trebuie ferit de acţiunea apei şi a umezelii)    Capacitate: 400 ml = 1,5-2 m2 
în funcţie de culoare şi suprafaţă la o aplicare    Este mai rezistent la frecare decât învelişurile acrilice tradiţio-
nale    Varietate bogată de culori – 28 dintre cele mai cunoscute culori din sistemul RAL    Conţine gaze fără 
CFC    Pentru utilizare la exterior şi în interior.

* producem oricare culoare RAL – pentru detalii întreabă comerciantul
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primer

fluorescent

chrome effect

vopsea anticorozivă de bază pentru grunduirea suprafeţelor  
în patru culori

lacuri cu efect de metal cromat în trei culori

lacuri profesionale fluorescente în şapte culori
Lacuri acrilice cu conţinut mare de pigmenţi fluorescenţi care evidenţiază intens culoarea vopselei având 
şi proprietăţi de reflectorizare a luminii. Sunt destinate în special pentru vopsirea semnelor de avertizare şi 
inscripţiilor, atenţionarea în cazul locurilor cu risc, pentru a sublinia vizibilitatea acestora. Sunt folosite cu succes 
în lucrările geodetice şi forestiere, dar şi în domeniul decoraţiunilor, în designul floral pe flori vii cât şi uscate. 
Noile formule sunt conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. Lacurile sunt prietenoase mediului înconjurător. 
Nu conţin toluen.
Proprietăţi de reflectorizare a luminii    Rezistenţă redusă la UV şi condiţii atmosferice    Aplicarea lacului inco-
lor îmbunătăţeşte considerabil rezistenţa la condiţiile atmosferice    Intensitatea culorii depinde de folosirea 
unei baze albe    Timp scurt de uscare 5-10 min, non-adeziv 20-30 min, întărire completă 18-24 ore    Capacita-
te 400 ml = 1,5-2 m2 în funcţie de culoare şi tipul suprafeţei la o aplicare    Oferit în cele mai des folosite 7 culori 
Pentru utilizare la exterior şi la interior    Conţine gaze fără CFC    Vopseaua fluorescentă nu este vopsea 
fosforescentă (care lumineaza în întuneric).

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

12 240 400 5906739720248 Efect crom argintiu 12 

12 250 400 5906739720255 Efect crom auriu 12

12 260 400 5906739720262 Efect crom cupru 12

12 270 150 5906739720279 Efect crom argintiu 12

12 280 150 5906739720286 Efect crom auriu 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

14 320 400 5906739720323 Fluor galben 12

14 330 400 5906739720330 Fluor portocaliu 12

14 331 400 5906739726387 Fluor roşu 12

14 340 400 5906739720347 Fluor roz 12

14 350 400 5906739720354 Fluor albastru 12

14 360 400 5906739720361 Fluor verde 12

14 366 400 5906739726370 Fluor alb 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

11 210 400 5906739720217 Vopsea anticorozivă de bază roşie 12

11 220 400 5906739720224 Vopsea anticorozivă de bază gri 12

11 230 400 5906739720231 Vopsea anticorozivă de bază albă 12

11 240 400 5906739720897 Vopsea anticorozivă de bază neagră 12

Formulă nouă de vopsea anticorozivă pentru grunduirea suprafeţelor înainte de aplicarea vopselei propriu-
zise.  Lacurile pot fi folosite la grunduirea suprafeţelor din metal, lemn, aluminiu, sticlă, piatră, ceramică, beton 
şi a unor materiale sintetice şi plastic. Noi formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. Lacurile sunt priete-
noase mediului înconjurător. Nu contin toluen. 
Foarte bune proprietăţi anticorozive.    Nivelează în mod eficient şi umple porii.    Posibilă şlefuirea uscată sau 
umedă.    Rezistenta buna la benzina.    Timp scurt de uscare: 5-8 min; nu se lipeşte: 15-20 min, întărit după 
10-15 h    Capacitate 400 ml = 1,5-2 m2 în funcţie de suprafaţă la o aplicare    Suprafaţa grunduita poate fi 
acoperită cu lacuri alchidice, acrilice şi cu alte lacuri nitrocombinate    Oferta în 4 culori: gri, alb, roşu oxid şi 
negru    Conţine gaze fără CFC    Pentru utilizarea la exterior şi în interior.

Lacuri acrilice de înaltă calitate, cu un efect deosebit de metal lucios cromat, obţinut prin adăugarea unei 
pulberi metalice fine “leafing extra”. Pot fi utilizate la vopsirea suprafeţelor netede din metal, lemn, aluminiu, 
sticlă, ceramică, piatră, beton, unele materiale sintetice şi plastic. De nelipsit în domeniul decoraţiunilor; în de-
signul floral poate fi folosit pe flori naturale vii cât şi uscate. Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/
UE. Lacuri prietenose mediului înconjurător. Nu conţin toluen. Această gamă se bucură de un bun renume 
printre produsele concurente de pe piaţă. 
Luciu metalic deosebit    Acoperire excelentă a suprafeţei vopsite    Timp scurt de uscare: 5-10 min, non-
adeziv 20-30 min, întărit 18-24 h.    Capacitate 400 ml = 1,5-2 m2, 150 ml = 0,8 m2 – în funcţie de suprafaţă la 
o aplicare.    Rezistenţă redusă la frecare – din motive tehnologice imposibilă protejarea cu lac incolor    Nu 
folosi niciun fel de bază    Oferit în 3 culori: auriu, argintiu şi cupru    Conţine gaze fără CFC. Pentru utilizarea 
la exterior şi în interior.
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 plastic primer

acryl metallic

high temperature

lac de grund pentru suprafeţe şi plastic

lacuri rezistente la temperaturi ridicate până la 650°C în cinci culori

lacuri metalizate profesionale în şapte culori 

Grund pentru mărirea adezivităţii lacurilor de suprafaţă cu suprafeţe din plastic ca: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, 
GfK, Hart-PCV şi altele similare. Noile formule sunt conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. Lacuri prietenoase 
mediului înconjurător. Nu conţin toluen. 
Timp scurt de uscare: 5min, non-adeziv: 15-20min, întărire după 10-15 h    Capacitate 400 ml = 6 m2 la o apli-
care    Suprafaţa grunduită poate fi acoperită cu lacuri alchidice, acrilice cât şi alte lacuri nitrocombinate    
Conţine gaze fără CFC. Pentru utilizarea la exterior şi interior.

Lacuri de o rezistenţă deosebită la acţiunea temperaturilor ridicate păstrându-şi nuanţa chiar şi la 650ºC. Sunt 
fabricate pe bază de răşini siliconice de înaltă calitate. Au o gamă largă de întrebuinţare: la automobile, pen-
tru vopsirea tobelor de eşapament; în industrie pentru vopsirea: coşurilor de fum, cuptoarelor; acasă pentru 
vopsirea şemineelor, cuptoarelor, caloriferelor, boilerelor, grătarelor de grădină. Noile formule conform cerin-
ţelor Directivei 42/2004/UE. Lacuri prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin toluen. 
Rezistenţă excelentă la acţiunea temperaturilor ridicate    Acoperire excelentă a suprafeţei vopsite    Timp 
scurt de uscare 20-30min, non-adeziv 1-2 ore    Pentru a întări lacul în totalitate după aprox. 1 oră, încălziţi uşor 
stratul până la 160°C    Capacitate: 400 ml = 1,5-2 m2 în funcţie de suprafaţă la o aplicare    A nu se folosi 
grunduri    Rezistenţă la condiţiile atmosferice    Varietate bogată de culori – oferta în 5 cel mai des folosite 
culori    Pentru utilizare la exterior cât şi în interior    Conţine gaze fără CFC.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

13 290 400 5906739720293 Temperatura aluminium 12

13 300 400 5906739720309 Temperatura neagră 12

13 310 400 5906739720316 Temperatura albă 12

13 311 400 5906739725328 Temperatura roşie 12

13 312 400 5906739725335 Temperatura antracit 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

15 370 400 5906739720378 Metalic roşu 12

15 380 400 5906739720385 Metalic violet 12

15 390 400 5906739720392 Metalic albastru 12

15 400 400 5906739720408 Metalic verde 12

15 410 400 5906739720415 Metalic argintiu 12

15 420 400 5906739720422 Metalic auriu 12

15 430 400 5906739720439 Metalic negru 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

11 150 400 5906739720880 Lac de grund pentru plastic 12

Lacuri acrilice cu un superb efect „în ape” obţinut datorită formulei de îmbinare a răşinilor şi a pigmenţilor. 
Utilizate în special la tuningul automobilelor şi motocicletelor, la vopsirea bicicletelor, modelelor de maşini şi 
avioane, rafturilor din metal, capacelor pentru roţi, cutiilor pentru scule. Pot fi folosite la vopsirea suprafeţelor 
din: metal, piatră, lemn, sticlă, cât şi pentru unele materiale sintetice sau plastic. Atenţie: pe suprafeţele PUR, 
PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC – aplicaţi mai întâi Plastic Primer. Noile formule conform cerinţelor Directivei 
42/2004/UE. Lacuri prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin toluen. 
Luciu metalic excelent    Acoperire foarte bună a suprafeţei vopsite    Rezistent la benzină    Rezistent la 
frecare şi la condiţiile atmosferice    Timp scurt de uscare: 10-15 min, non-adeziv: 30-40 min, întărire 25-30 h  
Capacitate 400ml = 1,5-2,0 m2 în funcţie de suprafaţă la o aplicare    Oferit în 7 cel mai des utilizate culori  
  Poate fi utilizat la exterior şi la interior    Conţine gaze fără CFC    Se poate proteja adiţional prin folosirea 

lacului incolor, însă trebuie aplicat pe suprafaţa vopsită cu lacul metalic atunci când aceasta este înca ne-
întărită – umedă.
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acryl car line
short line for car amendments
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acryl car line

acryl primer

lacuri acrilice profesionale  
– gama car s în 5 culori universale

Vopsea profesională anticorozivă de bază pentru grunduirea 
suprafeţelor în trei culori de bază

Binecunoscuta linie car’s de lacuri acrilice pentru maşini, indispensabile în mici reparaţii de lăcuire şi con-
servare. Lacurile pot fi folosite şi la vopsirea suprafeţelor din lemn, metal, aluminiu, sticlă, piatră şi material 
plastic. Pe suprafeţele PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC – foloseşte mai întâi Plastic Primer. Sunt ideale 
pentru vopsirea maşinilor, elementelor maşinilor, sculelor, diferitelor echipamente şi vehicule, mobilierului din 
oţel ş.a.m.d. Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE.  Lacuri prietenoase mediului înconjurător. 
Nu conţin toluen.
Vizibil timp mai scurt de uscare: până în 5 minute, non-adeziv 15-20 minute, întărit 16-20 ore    După uscarea în 
totalitate pot fi aplicate alte straturi de lac, de exemplu sintetice sau alte lacuri nitro-combinate    Capacitate 
500 ml = 2,2-2,5 m2, 150 ml = 0,8 m2 în funcţie de suprafaţă la o aplicare    Creează un strat rezistent la zgârie-
turi, lovituri    Aderenţă foarte buna la suprafaţă (a se pregăti în mod corespunyător suprafaţa)    Proprietăţi 
anticorozive    Rezistenţă la acţiunea benzinei    Rezistent la UV şi condiţii atmosferice    Pentru utilizare la 
exterior şi interior    Conţine gaze fără CFC.

Lacuri cu uscare rapidă pentru grunduirea tuturor suprafeţelor prelucrate şi neprelucrate din metal, lemn, 
aluminiu, beton, sticlă şi piatră. În special pentru prelucrarea metalelor ca fierul, tabla din oţel. Utilizare în ateli-
erele de maşini şi meşteşugărit, de exemplu la fabricarea gardurilor. Noile formule conform cerinţelor Directivei 
42/2004/UE. Lacuri prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin toluen. 
Proprietăţi de protecţie anticorozivă a suprafeţei vopsite    Posibilitate de şlefuire pe umed şi uscat    Timp 
de uscare foarte scurt până la 5-8 minute, non-adeziv 15-20 minute, întărire 10-15 h    Capacitate 500 ml: 
2,2-2,5 m2; 150 ml: 0,8 m2 în funcţie de suprafaţă la o aplicare    Aderenţă foarte bună la suprafaţă – chiar şi la 
cele foarte netede    Acoperire foarte bună a suprafeţei vopsite    Compatibil cu toate sistemele de lăcuire 
(nitro, pe bază de apă)    Pentru utilizare la exterior şi interior    Conţine gaze fără CFC.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

20 450 500 5906739720453 Acril aluminiu 12

20 470 500 5906739720477 Acril negru mat 12

20 490 500 5906739720491 Acril negru lucios 12

20 500 500 5906739720507 Acril alb lucios 12

20 510 500 5906739720514 Acril incolor 12

21 590 150 5906739720590 Acril aluminiu 12

21 600 150 5906739720606 Acril negru mat 12

21 610 150 5906739720613 Acril negru lucios 12

21 620 150 5906739720620 Acril alb lucios 12

21 630 150 5906739720637 Acril incolor 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

20 520 500 5906739720521 Grund acrilic roşu 12

20 530 500 5906739720538 Grund acrilic gri 12

20 540 500 5906739720545 Grund acrilic alb 12

21 640 150 5906739720644 Grund acrilic roşu 12

21 650 150 5906739720651 Grund acrilic gri 12

21 660 150 5906739720668 Grund acrilic alb 12
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brake caliper

megabamp

megafelga

lacuri profesionale pentru vopsirea etrierelor  
de frână în patru culori

lacuri acrilice profesionale pentru vopsirea jantelor  
şi a capacelor pentru roţi în culori satinate argintiu şi negru 

lacuri acrilice profesionale pentru vopsirea barelor de protecţie

Lac de înaltă calitate pentru etrierele de frână şi tamburilor, a căror vopsire conferă roţilor un aspect deosebit 
sport. Arhicunoscut la tunarea optică, tunarea  maşinilor şi a motocicletelor. Această gamă a fost creată cu 
sprijinul celor mai noi tehnologii. Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE.  Lacuri prietenoase 
mediului înconjurător. Nu conţin toluen 
Proprietăţi excelente de umplere    Rezistenţă la acţiunea benzinei    Rezistenţă la fercare şi zgâriere    Super 
culoare şi strălucire    Proprietăţi de protecţie anticorozivă a suprafeţei vopsite    Aderenţă bună la suprafaţă 
(a se pregăti corespunzător suprafaţa)    Timp de uscare: 10-15 min, non-adeziv: 30-40 min, întărire: 25-30 h    
Capacitate: 1,5-2 m2 Rezistenţa la temperaturi: până la 150ºC    Pot fi folosite vopsele anticorozive de grund 
DECO COLOR®, însă nu este neapărat necesar.

Lacuri acrilice de înalta calitate pentru vopsirea jantelor şi a capacelor pentru roţile automobilelor, motoci-
cletelor, din plastic, aluminiu cât şi alte metale. Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE.  Lacuri 
prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin toluen. 
Categoric un timp mai scurt de uscare până la 5 minute! Non-adeziv 15-20 minute, întărit după 10 -15 h    
Aderenţă foarte bună la suprafaţa dorită (a se pregăti corespunzător suprafaţa)    Proprietăţi de protecţie 
anticorozivă a suprafeţei vopsite    Creează un strat dur rezistent la zgârieturi şi lovituri    Rezistenţă la acţiunea 
benzinei    Capacitate 500 ml = 2,00 -2,50 m2 la o aplicare    Pentru utilizarea la exterior şi interior    Conţine 
gaze fără CFC.

Lacuri acrilice de înaltă calitate pentru vopsirea barelor de protecţie din materiale sintetice, care nu modi-
fică structura iniţială. Utilizate şi la vopsirea bordului şi a spoilerelor pe bază de PP şi ABS. Practic, lacul este 
ideal pentru reînnoirea tuturor elementelor din plastic din maşină. Noile formule conform cerinţelor Directivei 
42/2004/UE.  Lacuri prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin toluen.
Categoric un timp mai scurt de uscare până la 5 minute! Non-adeziv 15-20 minute, întărit după 10-20 h    Nu 
afectează structura iniţială a elementului vopsit    Aderenţă foarte bună la suprafaţa vopsită    Rezistenţă la 
zgârieturi şi lovituri    Rezistent la acţiunea benzinei    Capacitate: 500 ml = 2,00-2,50 m2 la o aplicare    Pentru 
utilizare la exterior şi interior    Conţine gaze fără CFC.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

22 541 500 5906739725410 Lac acrilic pentru jante aluminiu 12 

22 543 500 5906739725434 Lac acrilic pentru jante negru 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

23 545 500 5906739725458 Acril pentru bare de protecţie negru mat 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

25 350 400 5906739723508 Lac pentru etrier galben 12

25 351 400 5906739723515 Lac pentru etrier roşu 12

25 352 400 5906739723522 Lac pentru etrier albastru 12

25 353 400 5906739723539 Lac pentru etrier negru 12
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kontrollack

cangas

cangas

lac de control

semiprodus pentru umplere cu lacuri pe bază de solvenţi 
organici cu supapă/valvă interioară 

semiprodus pentru umplere cu lacuri pe bază de solvenţi  
organici cu supapă/valvă interioară – blanco 

Lac cu uscare rapidă pentru controlul calităţii lucrărilor de lacuire şi tinichigerie. Foarte uşor de utilizat. Contro-
lează dacă întreaga suprafaţă a fost perfect şlefuită. Evidenţiază acele locuri care trebuie şlefuite mai atent 
din nou. Modul de aplicare uşor şi recipientul cu volum mare sunt două din motivele pentru care acest produs 
se bucură de recunoaştere pe piaţă. Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. Lacuri prietenoa-
se mediului înconjurător. Nu conţin toluene. 
Timp extrem de scurt de uscare – după 3 minute se poate deja şlefui!    Capacitate 500 ml = 2,00 -2,50 m2 la o 
aplicare    După uscarea în întregime pot fi aplicate alte straturi de lac sau se poate şlefui din nou    Aplicare 
uşoară Aderenţă foarte bună la suprafaţa dorită (a se pregăti corespunzător suprafaţa)    Rezistenţă la acţi-
unea benzinei    Pentru utilizarea la exterior şi interior    Conţine gaze fără CFC.

Doză umplută cu amestec de gaz propulsor şi solvenţi, destinată umplerii cu lacuri cu ajutorul maşinilor speci-
ale. Compatibil cu toate sistemele de lacuri pe bază de solvenţi organici (nu şi pe bază de apă). Este dotată 
cu cea mai nouă duză de spray, care permite reglarea lăţimii şi direcţiei jetului. Sprayul este umplut cu gaz 
ecologic iar după adăugarea vopselei în nuanţă dorită este gata de utilizare. 
Compatibilitate cu toate sistemele de amestecare şi selecţie a lacurilor pe bază de solvenţi organici    Dizolvă 
perfect lacurile pe bază de acrilice, alchide sau celuloză    Rentabilitate mare    Dotarea recipientului cu 
duză de reglare a lăţimii şi direcţiei jetului    Permite ca recipientul sa fie umplut cu lac conform volumului său 
(nu mai puţin)    Recipient cu dimensiunile 65 mm x 157 mm.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 700 400 5906739720705 Cangas – semiprodus/semifabricat pentru umplere 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 700 400 5906739720705 Cangas – semiprodus/semifabricat pentru umplere 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

24 547 500 5906739725472 Lac de control negru mat 12

Doză umplută cu amestec de gaz propulsor şi solvenţi, destinată umplerii cu lacuri cu ajutorul maşinilor speci-
ale. Compatibil cu toate sistemele de lacuri pe bază de solvenţi organici (nu şi pe bază de apă). Este dotată 
cu cea mai nouă duză de spray, care permite reglarea lăţimii şi direcţiei jetului. Sprayul este umplut cu gaz 
ecologic iar după adăugarea vopselei în nuanţă dorită este gata de utilizare. 
Compatibilitate cu toate sistemele de amestecare şi selecţie a lacurilor pe bază de solvenţi organici    Dizolvă 
perfect lacurile pe bază de acrilice, alchide sau celuloză    Rentabilitate mare    Dotarea recipientului cu 
duză de reglare a lăţimii şi direcţiei jetului    Permite ca recipientul sa fie umplut cu lac conform volumului său 
(nu mai puţin)    Recipient cu dimensiunile 65 mm x 157 mm.
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car protection
professional and reliable products
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gravicar HS

masticar UBC

movicar ML

agent de protecţie pentru conservarea caroseriei

agent profesional pe bază de bitum pentru conservarea şasiului

agent profesional pentru conservarea profilelor închise

Agent de protecţie pentru conservarea elementelor de caroserie, cum ar fi praguri, spoilere, apărători de no-
roi şi uşi. Utilizat pentru reparaţii locale şi la recondiţionarea straturilor de protecţie deteriorate, după reparaţii 
de tinichigerie. Protejează împotriva coroziunii, a acţiunii factorilor mecanici, a uleiurilor, benzinei, acţiunii apei 
şi a sării cât şi a acţiunii nocive a factorilor atmosferici. Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE.
Creează un strat puternic şi elastic cu o structură granulată fină – nu curge    Vizibil un timp mai scurt de 
uscare până în 10 minute! Non-adeziv 15-25 min, întărit – după 6 ore    Capacitate: 500 ml = 3 m2, 1000 ml = 
7 m2 la o aplicare    Aderenţă foarte bună la suprafeţele netede cât şi la cele grunduite anterior sau lacuite  
  Proprietăţi anticorozive şi impermeabile/waterproof    Rezistent la acţiunea factorilor atmosferici    După 

uscarea completă pot fi aplicate şi alte straturi de lac.

Agent pe bază de bitum-polimeri pentru conservarea şasiului, cât şi pentru conservarea elementelor din lemn, 
metal, beton, diferitelor articole, maşini, unelte sau construcţii folosite în exploatare atât la suprafaţă cât şi în 
subteran.  Poate fi aplicat pe suprafeţe netratate cât şi pe cele acoperite anterior cu vopsea, lac sau grund. 
Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. 
Reţine în mod eficient procesul iniţiat de coroziune    Aderenţă excelentă la suprafeţele netede cât şi la cele 
grunduite sau vopsite anterior    Creează un strat protector puternic aderent, impermeabil şi elastic    Timp 
scurt de uscare 5-10 min, non-adeziv 25 min, întărit după 6 ore    Capacitate: 500 ml = 3 m2, 1000 ml = 7 m2    
Are excelente proprietăţi fonoabsorbante – protejează împotriva loviturilor pietrelor    Rezistent la acţiunea 
factorilor atmosferici. Proprietăţi impermeabile.

Agent de protecţie anticoroziv pentru toate profilele închise, cum ar fi: uşi, praguri, mâner portbagaj sau ca-
pace motor. Elimină din ele apa şi umezeala, opreşte procesul de coroziune din interior. Utilizat şi la motoarele 
de apă, elementele bărcilor cu motor, iachturilor, scuterelor, maşinilor industriale şi la aparatele de uz casnic; 
pentru protecţia împotriva coroziunii metalelor şi a oţelului în timpul depozitării şi a transportului. Utilizat la îm-
bunătăţirea conservării din fabricaţie cât şi pentru completarea protecţiei anticorozive după reparaţii de 
tinichigerie şi lăcuire. Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. 
Se combină cu rugina şi opreşte în mod eficient coroziunea de la interior    Creează un strat puternic aderent, 
impermeabil şi elastic de culoare galbenă    Timp de uscare: 20-30 min, non-adeziv 50-60 min    Capacitate: 
500 ml = 1,25-2 m2 la o aplicare    Excelente proprietăţi de penetrare    Produs cu o sondă de 40 cm care se 
termină cu un cap tip spray cu orificii în toate direcţiile    Elimină în mod eficient apa şi umezeala    Rezistent 
la acţiunea factorilor atmosferici    Conţine gaze fără CFC.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

27 561 500 5906739725618 HS Conservarea pragurilor neagră aerosol 12

27 563 1000 5906739725632 HS Conservarea pragurilor neagră cu pistol 12

27 571 500 5906739725717 HS Conservarea pragurilor gri aerosol 12

27 573 1000 5906739725731 HS Conservarea pragurilor gri cu pistol 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

27 551 500 5906739725519 UBC Conservarea saşiului aerosol 12

27 553 1000 5906739725533 UBC Conservarea saşiului cu pistol 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

27 581 500 5906739725816 ML Conservarea profilelor închise aerosol 12
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600 ml

zinc metallic

zinc metallic

zinc primer

ofertă pentru industrie

zinc metalic rezistent la 600°C

produs cu conţinut de 97% zinc pur, rezistent la 300°C

Produs spray aluminiu-zinc cu uscare rapidă pentru protejarea şi repararea construcţiilor zincate deteriorate şi 
a elementelor lor, în locurile de sudare sau de tăiere a tablelor.  Serveşte la conservarea profilelor din aluminiu. 
Destinat suprafeţelor zincate cât şi pentru suprafeţele din oţel netratate. Noile formule conform cerinţelor 
Directivei 42/2004/UE. 
Excelentă protecţie catodică împotriva coroziunii datorită aplicaţiei de aluminiu    Produs cu aderenţă exce-
lentă la metale neferoase şi fier    Rezistent la acţiunea temperaturilor ridicate până la +600 ºC    Rezistenţă 
la acţiunea factorilor atmosferici    Timp scurt de uscare: 5 -10 min, non-adeziv 40 -45 min, întărire 18 -24 ore    
Randament mare 400 ml = 1,5 m2 în funcţie de grosimea stratului aplicat    Posibilitatea sudării locale    Pentru 
utilizarea la exterior şi interior    Conţine gaze fără CFC.

Produs cu conţinut ridicat de zinc (97 %), pentru protecţia suprafeţelor din metal şi oţel. Folositor la mici lucrări 
de meşteşugărit, cum ar fi în tinichigerie sau sudare (de exemplu reparaţii ale caroseriei, vopsirea sistemelor 
de evacuare). În industrie folosit la protejarea diferitelor construcţii împotriva ruginii.  Este şi un grund excelent 
pentru insalaţiile expuse la acţiunea apei şi a factorilor atmosferici nocivi (carcase din metal, fitinguri şi armă-
turi). Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. 
Creează un strat puternic cu conţinut de 97% zinc pur    Timp scurt de uscare 5 -10 min, non-adeziv 40 -45 min, 
întărire 18 -24 h    Capacitate: 400 ml = 1,5 m2 la o aplicare    Proprietăţi anticorozive    Rezistenţă la factorii 
atmosferici şi la radiaţii UV    Rezistent la acţiunea temperaturilor ridicate de până la + 300 ºC    Proprietăţi 
foarte bune de umplere    Pe suprafeţele acoperite cu Primer Zinc se poate aplica vopsea    Compatibil cu 
sistemele nitro, acrilice şi sintetice    Poate fi folosit în locurile sudate.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

30 690 400 5906739720699 Grund zinc aerosol 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

30 670 400 5906739720675 Zinc metalic aerosol 12

30 671 600 5906739726714 Zinc metalic aerosol 6
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penetrating oil

chain spray

silicon spray

degripant cu bisulfură de molibden MoS2

lubrifiant hidrofob pentru conservare

lubrifiant pentru lanţuri şi transmisii

Degripant excelent şi lubrifiant eficient. Acţionează eficient datorită conţinutului de MoS2 [bisulfură de mo-
libden] care conţine molecule de reducere/diminuare a procesului de frecare. Reduce uzura suprafeţelor 
apropiate între ele şi creează un strat despărţitor de mare rezistenţă. Datorită proprietăţilor sale deosebite este 
folosit chiar şi la desprinderea şuruburilor foarte ruginite, a bolţurilor şi a balamalelor. Este folosit şi la lubrifierea 
suprafeţelor glisante, conservarea sistemelor de frânare şi diferitelor tipuri de lanţuri. Acest produs este utilizat şi 
în reparaţii rapide care pot apărea în timpul fabricaţiei.  
Conţinut de molecule de bisulfură de molibden (MoS2)    Dizolvă rugina şi descleştează toate elementele ru-
ginite    Proprietăţi anticorozive    Proprietăţi de penetrare    Ajunge chiar şi până la cele mai mici adâncituri 
capilare ale suprafeţelor    Permite aplicarea locală.

Lubrifiant hidrofob pentru conservarea elementelor din cauciuc sau plastic care se află în automobil, în casă 
sau industrie. Protejează împotriva apei şi a oxidării. Protejează elementele din cauciuc de uscarea excesiva şi 
îngheţ.Protejează şi conferă luciu elementelor din material plastic. Reîmprospătează straturile de lac învechite 
şi matifiate. Este un bun agent la montarea parbrizelor la maşini. Lubrifiază încuietorile, balamalele şi lanţurile. 
Ajută la scoaterea elementelor din matriţe. Pe lîngă acestea, datorită proprietăţilor antistatice este un bun 
izolator electric. 
Inodor, non-toxic şi incolor    Reduce factorii de frecare, elimină zgomotele iritante    Rezistent la temperaturi: 
de la – 50 °C până la + 200 °C    Rezistent la acţiunea benzinei şi a factorilor atmosferici    Bun izolator Antistatic 
– nu atrage murdăria şi praful.

Agent lubrifiant pentru: lanţuri, transmisii, rulmenţi şi alte elemente sensibile la frecare. Protejează şi lubrifiază 
rulmenţii şi cilindrii, transmisiile cu roţi dinţate şi angrenajele cu melc, toate tipurile de racorduri, ambreiajele, 
lanţurile şi cablurile de oţel din vehiculele mecanice: motociclete, biciclete, motostivuitoare. Noile formule 
conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. 
Reduce aderenţa prafului şi a nisipului la elementele tratate cu lubrifiant    Reduce frecarea şi zgomotele de 
exploatare    Prelungeşte durata de viaţă    Protejează excelent împotriva coroziunii    Elimină umezeala şi 
conservă    Rezistent la temperaturi de la – 40 ºC până la + 150 ºC    Asigură o funcţionare lină şi nezgomo-
toasă.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 710 400 5906739720712 Silicon aerosol 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 730 400 5906739720736 Lubrifiant pentru lanţuri şi transmisii 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 680 400 5906739720682 Degripant cu MoS2 12
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contact spray

brake cleaner

foam cleaner

produs pentru contacte electrice

spumă activă de curăţare

agent activ pentru curăţarea frânelor,  
cu aplicator corespunzător

Agent pentru îndepărtarea umezelii din instalaţiile electrice. Facilitează aprinderea. Îndepărtează locurile 
oxidate de pe contacte, asigurând astfel circulaţia continuă a curentului. Conservă instalaţiile electrice din 
vehicule. Previne şi protejează împotriva oxidării şi formării de sulfuri în: cablaj, contacte electrice, ştechere, 
racorduri, siguranţe şi bujii. Recomandat mai ales pe timpul iernii. 
Asigură fluxul continuu al curentului în contactele electrice    Protejează împotriva acţiunii apei, sării, acizilor 
slabi    Proprietăţi excelente de penetrare    Elimină apa    Protejează instalaţia de temperaturile scăzute    
Proprietăţi anticorozive Îndepărtează locurile oxidate ne pe contacte.

Spumă universală pentru curăţarea şi îndepărtarea murdăriei persistente. Aplicare largă în domeniul auto-
mobilelor şi utilizări casnice.  Îndepărtează murdăria greu de curăţat cum ar fi: pete de grăsime, ulei, smoală, 
insectele de pe parbriz, geamuri, elemente cromate sau din plastic. Curăţă petele de pe covoare, tapiţerii, 
tapişeria de maşină, aparatele sportive etc fără să le deterioreze. Ideală pentru spălarea parbrizelor dar şi 
pentru ferestre. Conferă un aspect proaspăt elementelor matifiate şi învechite din plastic. 
Miros delicat şi persistent    Utilizare universală    Lasă în urmă o suprafaţa lucioasă, fără urme sau pete    Un 
produs eficient şi activ bazat pe cea mai nou formulă    Utilizare la interior şi exterior    Excelente proprietăţi 
de dizolvare.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 750 400 5906739720750 Spumă de curăţat 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 741 600 5906739727414 Agent de curăţare frâne 6

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 720 400 5906739720729 Produs spray pentru contacte electrice 12

Agent activ de curăţare de mare eficienţă, pentru curăţarea frânelor cu disc, tamburilor, plăcuţelor de frână, 
etrierelor, discuri şi plăcuţe de ambreiaj cât şi pentru alte piese lubrifiate ale maşinii, cum ar fi pompe, cilindri, 
carburatori etc. Efect de curăţare ideal în timp scurt. Indepărtează lubrifianţii coagulaţi. Nu atacă elementele 
din cauciuc sau plastic, nu provoacă coroziunea. 
Volum 600 ml – suficient pentru 4 roţi    Excelente proprietăţi de dizolvare    Non-coroziv    Nu lasă în urmă 
impurităţi sau reziduuri    Poate fi utilizat în diferite poziţii – duză 360°    Timp scurt de evaporare.
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deco dach

deco pladur

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

53 001 300 5906739728312 RAL 3009 Deco Pladur Roşu 12

53 002 300 5906739728329 RAL 3011 Deco Pladur Roşu 12

53 003 300 5906739728336 RAL 6020 Deco Pladur Verde 12

53 004 300 5906739728343 RAL 7024 Deco Pladur Gri 12

53 005 300 5906739728350 RAL 8004 Deco Pladur Maro 12

53 006 300 5906739728367 RAL 8017 Deco Pladur Maro 12

53 007 300 5906739728374 RAL 8019 Deco Pladur Maro 12

53 008 300 5906739728381 RAL 9005 Deco Pladur Negru 12

amestec acrilic pentru acoperişuri din ţiglă metalică

amestec acrilic pentru ţiglă metalică structurată

DECO DACH – amestec pentru renovarea ţiglei metalice vopsite cu lacuri de poliester sau polietilenă cât şi 
pentru cele acoperite cu plastisol, PVC, PVF2 sau de tip coilcoating. Noile formule conform cerinţelor Directivei 
42/2004/UE. Lacurile sunt prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin toluen.
Uşor de aplicat    Timp scurt de uscare: 10-15 minute, non-adeziv: 30 -40 min, întărit: 25 -30 h    Capacitate 
400 ml = 1,50 -2 m2    Rezistent la condiţiile atmosferice    Proprietăţi anticorozive    Proprietăţi de impermea-
bilitate    Oferit în cele mai des folosite 18 culori    Conţine gaze fără CFC.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

50 050 400 5906739728107 RAL 1002 Deco Dach Galben 12

50 100 400 5906739728114 RAL 1021 Deco Dach Galben 12

50 150 400 5906739722827 RAL 3004 Deco Dach Mov purpuriu 12

50 200 400 5906739728121 RAL 3005 Deco Dach Roşu 12

50 250 400 5906739728138 RAL 3009 Deco Dach Roşu de Burgundia 12

50 300 400 5906739728145 RAL 3011 Deco Dach Roşu de Burgundia 12

50 350 400 5906739728152 RAL 5010 Deco Dach Albastru 12

50 400 400 5906739728169 RAL 6005 Deco Dach Verde 12

50 450 400 5906739728176 RAL 6020 Deco Dach Verde 12

50 500 400 5906739728183 RAL 6029 Deco Dach Verde 12

50 550 400 5906739728190 RAL 7024 Deco Dach Gri 12

50 600 400 5906739728206 RAL 8004 Deco Dach Maro 12

50 650 400 5906739728213 RAL 8017 Deco Dach Maro 12

50 700 400 5906739728220 RAL 8019 Deco Dach Maro 12

50 720 400 5906739728237 RAL 9005 Deco Dach Negru 12

50 750 400 5906739728244 RAL 9006 Deco Dach Aluminiu 12

50 800 400 5906739728251 RAL 9010 Deco Dach Alb 12

50 850 400 5906739728268 RAL 0000 Deco Dach Auriu 12

DECO PLADUR ® – agent de renovare de înaltă calitate pentru tabla de acoperiş structurată de tip Pladur®. 
Noile formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. Lacuri prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin 
toluen.  
Se aplică uşor Timp scurt de uscare: 10 -15 minute, non-adeziv: 30 - 40, întărit: 25 - 30 h    Capacitate 300 ml 
=1-1,5 m2    Rezistenţă la condiţiile atmosferice    Proprietăţi anticvorozive    Proprietăţi de impermeabilitate   
  Oferit în cele mai des folosite 8 culori    Conţine gaze fără CFC.
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newbath
professional enamel for baths renovation
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newbath

eco kaloryfer

epoxy keramik

email profesional pentru renovarea cazilor  
din fontă, oţel şi acrilic

lac reparator pentru mici zgârieturi ale căzii sau ale altor sanitare 

vopsea ecologică pe bază de apă pentru vopsirea caloriferelor

Email bicomponent pentru renovarea căzilor din fontă, emailate şi acrilice. Destinat şi pentru vopsirea sani-
tarelor cum ar fi chiuvetele, lavoarele, căzile de duş sau plăcile ceramice. Pe lângă acestea, poate fi folosit 
şi pe alte suprafeţe ceramice, pe suprafeţe din lemn, suprafeţe laminate (la bărci, iachturi, avioane), oţel şi 
aluminiu, cât şi la acoperirea elementelor din material plastic. Vopseaua este adaptată pentru utilizare ei pe 
suprafeţele deasupra apei cât şi pentru cele subacvatice, interioare şi exterioare.  
Timp de uscare: în jur de 50 minute, non-adeziv: în jur de 90 minute, întărire completă: 16 ore    Super luciu 
şi culoare de durată, nu îngălbeneşte, rezistenţă ridicată la UV    Capacitate mare: 500 ml = aprox. 7 m2 – 
conţinutul unui recipient este suficient pentru a vopsi cada şi chiuveta    Putere excelentă de acoperire şi 
umplere, creând un strat diamantiu    Proprietăţi bune de umplere a micilor imersiuni capilare de pe suprafeţe   
  Rezistenţă la acţiunea factorilor atmosferici şi la cea a apei dulci sau sărate.

Lac cu uscare rapidă pentru vopsirea căzilor, chiuvetelor, lavoarelor, frigiderelor, maşinilor de spălat şi a altor 
aparate electrocasnice, cât şi pentru vopsirea suprafeţelor emailate, ceramicii, sticlei, elementelor din lemn 
sau plastic. Poate fi folosit la emailarea mobilei, uneltelor sau a bărcilor. Noua formulă conform cerinţelor Di-
rectivei 42/2004/UE. Lacuri prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin toluen. 
Formează un strat dur, rezistent la acţiunea agenţilor de curăţare    Rezistenţă ridicată la acţiunea apei    
Acoperire foarte bună şi super luciu    Foarte bune proprietăţi de umplere    Timp scurt de uscare: 8 -10 min, 
non-adeziv: 20 - 25 min, întărit 18-20 h    Capacitate mare 400 ml = 1,5 - 2,0 m2 în funcţie de suprafaţă la o apli-
care    Pentru utilizare la exterior şi interior    Conţine gaze fără CFC.

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

30 440 400 5906739720446 RAL 9016 Lac reparator Alb Lucios pentru electrocasnice 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

30 450 400 5906739724437 RAL 9016 Luciu Alb email pentru calorifere 12

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

30 442 500 5906739724420 Bicomponent pentru renovarea cazilor 6

Email pe bază de apă pentru vopsirea suprafeţelor din oţel şi fontă care sunt expuse la acţiunea tempera-
turilor ridicate. Este destinată vopsirii instalaţiilor de încălzire centrală, caloriferelor, ţevilor, boilerelor etc. Noile 
formule conform cerinţelor Directivei 42/2004/UE. Lacuri prietenoase mediului înconjurător. Nu conţin toluen.
Rezistă la acţiunea temperaturilor ridicate până la 100 °C    Creează un înveliş neted şi uniform cu finisări lu-
cioase    Nu se îngălbeneşte    Nu are un miros iritant tipic lacurilor pe bază de solvenţi    Timp scurt de uscare: 
20 - 30 min; non-adeziv: 60 min, întărit după 24 ore    Rezistanţa la apă: după 5 - 6 zile (în această perioadă 
obiectul vopsit nu trebuie expus acţiunii apei şi a umezelii)    Capacitate: 400 ml = 2,5 - 3 m2    Economic – se 
poate aplica doar un singur strat    Ecologic – eliberează doar 16 ml de solvent în atmosferă.    Conţine gaze 
fără CFC.
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agent profesional de curăţare a bordului

Oferim aromele

top aroma de cedru

aplicator comod pentru aerosoli

Agent pentru îngrijirea bordului; curăţă şi conferă luciu. Formulă nouă îmbunătăţită. Curăţă excelent şi conser-
vă toate elementele din plastic, vinil, cauciuc şi chiar şi lemn din interiorul cât şi exteriorul maşinii. Previne de-
punerea prafului, prelungeşte durata de viaţă a plasticului, protejează împotriva murdăriei şi a umezelii. Oferit 
în patru arome delicate: lămâie, pin, vişine şi cedru. Atenţie: poate fi folosit cu succes în activităţile casnice, 
cum ar fi curăţarea şi conservarea mobilei. 
Aromă delicată şi persistentă datorită formulelor italieneşti    Permite obţinerea unei suprafeţe lucioase, dar 
şi mate    Formează un strat antistatic, de silicon    Protejează împotriva acţiunii UVA şi UVB    Proprietăţi de 
conservare.

Aplicator sub formă de pistol, datorită căruia pot fi utilizate comod şi cu uşurinţă toate produsele în aerosol. 
Permite aplicarea uniformă. Se dă jos capacul de pe recipientul cu aerosol, se pune pistolul pe gulerul dozei şi 
se poate trece la aplicare apasând trăgaciul. Mod de aplicare plăcut şi uşor.

cockpit spray

pistolspray

Art. nr EAN Denumirea produsului Buc./bax

30 870 5906739720873 Aplicator pentru aerosoli 24

Art. nr ml EAN Denumirea produsului Buc./bax Mostrar

26 770 600 5906739720774 Cockpit aromă de vişine 6

26 780 600 5906739720781 Cockpit aromă de cedru 6

26 790 600 5906739720798 Cockpit aromă de lămâie 6

26 800 600 5906739720804 Cockpit aromă de pin 6
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Pentru a expune un număr mai mare de marfă din
oferta noastră, pot fi alăturate standuri în continuare.

Pe fiecare raft încap 24 de sprayuri 

Stand universal de prezentare pentru vopselele şi lacurile DECO COLOR ® aerosol line. Standul este format 
din cinci rafturi.  Pe fiercare raft pot fi expuse 24 de sprayuri în 6 rânduri a câte 4 bucăţi. Avem 5 rânduri cu 
câte 24 de sprayuri, în total 120 de bucăţi. Spre exemplu, pe un stand poate încăpea cu uşurinţă întreaga 
ofertă din linia de bază  DECO COLOR ® DECORATION, adică toate cele 30 de culori RAL, câte 4 bucăţi 
din fiecare culoare [ca în imagine], sau oferta alternativă a liniei ecologice ECO REVOLUTION ® by DECO 
COLOR ®.

Art. nr EAN Denumirea produsului

90 100 5906739721009 Stand de prezentare pentru 120 buc.

Art. nr EAN Denumirea produsului

90 102 5906739721016 Stand de prezentare pentru 24 buc. 

Pentru expunerea unui număr mai mic de sprayuri
propunem standurile pentru 24 de bucăţi, adică 
2 cutii cu 6 rânduri a câte 4 bucăţi.

Înălţime  40 cm
Lăţime   50 cm
Adâncime   30 cm

Înălţime   150 cm
Lăţime     50 cm
Adâncime     30 cm

Înălţime   150 cm
Lăţime     50 cm
Adâncime     30 cm

standuri de prezentare
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