
Technický list - Aerosol-Art 

Prvý distribútor: 
Motip Dupli Slovakia s.r.o. 
Kovaľská 1A 
040 15 Košice 
IČO: 36 177 831 
Tel.: 055/ 7288551-3 
e-mail: 
motipdupli@motipdupli.sk 
www.motipdupli.com 

Použitie: Široké možnosti aplikácie. Špeciálny striekací systém, ktorý používajú aj 
známi grafitoví umelci. Široký okruh najlepšie predávaných farieb, najviac 
prispôsobené k RAL. Dostupný aj ako transparentný lak. 

Vhodný na drevo, kov, papier, sklo alebo pretierateľné tvrdé plasty, ako aj pre 
mnohé druhy textilu. Použiteľný aj pre návrhy ozdôb, betón a prírodný kameň. 

Kvalita a vlastnosti 
• Vysoko kvalitná nitro-kombinácia
• Veľmi dobré krytie
• Vynikajúca priľnavosť na rôznych povrchoch
• Dobré splynutie, hladký povrch
• Rýchlo schnúci
• Vhodný na použitie v exteriéri aj interiéri
• Leštiteľný povrch
• Odolný voči zvetraniu, svetlu, UV
• Odolný voči škrabancom, úderom a nárazom

Fyzické a chemické vlastnosti 
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• Základná zložka pojiva: nitro-kombi
• Farba: rôzna
• Aróma: rozpúšťadlo
• Stupeň lesku (pri uhle merania 60° podľa DIN 67530):

lesklý: 80 jednotiek lesku
saténovo matný: 30-35 jednotiek lesku
matný: 5-10 jednotiek lesku

• Účinnosť:
Závisí od konzistencie a základnej farby:
400 ml stačí pre približne 0.8-1.5 m², závisí od farby

• Doba sušenia (pri 20°C, 50% relatívnej vlhkosti vzduchu):
Bezprašný: po približne 10 minútach
Nelepivý: po približne 15 minútach
Suchý na dotyk: po približne 30 minútach
Vytvrdený: po približne 24 hodinách
Čas schnutia závisí od teploty okolia, vlhkosti vzduchu a hrúbky aplikovaného náteru.

• Odolný voči teplote: do 80°C
• Skladovateľnosť:

10 rokov, keď je zabezpečené vhodné skladovanie (=10°-25°C, relatívna vlhkosť
vzduchu max. 60%)

• Balenie: aerosolové plechovky, maximálny nominálny objem 400 ml

Životné prostredie a označovanie 
Pre životné prostredie nie je škodlivý: Výrobky MOTIP DUPLI sú 100% bez 
obsahu ťažkých kovov. Uzávery a balenia sú vyrobené z recyklačného 
materiálu.  

Likvidácia: Do recyklačných nádob alebo vhodných kontajnerov pre 
spracovateľný odpad môžete vkladať len úplne vyprázdnené plechovky. 
Plechovky, ktoré nie sú prázdne, by ste mali zlikvidovať ako "špeciálny 
odpad". 

Aplikačné pokyny 
Väčšina sprejových náterov DUPLI-COLOR má tzv. nestriekací krúžok alebo 
uzáver znemožňujúci nedovolenú manipuláciu. Je to kvôli zabráneniu 
neoprávnenému použitiu. Pozrite si, prosím, príslušné informácie na 
vrchnáku alebo na etikete. 
Pred použitím si dôkladne prečítajte výstražné texty na etikete a dodržte 
ich! 



Aplikácia 

• Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty.
• Odstráňte zvyšky starých náterov a hrdze, potom prebrúste a použite základnú farbu,

ak je to nutné. Nechajte schnúť 1 - 2 hodiny.
• Na plasty použite DUPLI-COLOR Základ na plasty.
• Zakryte plochy, ktoré nebudete striekať.
• Pred použitím pretrepte dózu počas cca 3 minút.
• Vyskúšajte sprej na postrannej ploche, aby ste otestovali farbu a kompatibilitu laku.
• Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev zo vzdialenosti približne 25 cm.
• Nestriekajte na syntetické nátery!

Tipy na striekanie laku 
Chráňte objekt a okolitú oblasť pred striekacou hmlou.  
Rozsah teploty okolia   by mal byť medzi +10°C and +25°C, max. vlhkosť vzduchu 
60 %.  

Skladujte na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a inými 
tepelnými zdrojmi. Používajte len počas suchého počasia na miestach chránených 
pred vetrom a v dobre vetraných priestoroch.  Dodržiavajte výstražné pokyny na 
etiketách! 
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Zrieknutie sa zodpovednosti 
Táto aplikačno-technologická informácia je podľa našich najlepších znalostí. Avšak 
tu uvedené poznámky nie sú záväzné a musíte vykonať vlastné testy, aby ste zistili, 
či výrobky, ktoré dodávame, sú vhodné pre Vaše špeciálne použitie. Použitie 
a spracovanie je mimo našej kontroly a preto je výhradne v zodpovednosti 
užívateľa. MOTIP DUPLI nenesie žiadnu zodpovednosť, len ak by bol prípad založený 
na chybe spôsobenej MOTIP DUPLI.  

Od 5. januára  2010 
Toto zverejnenie nahrádza všetky prípadné skôr vydané verzie. 
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