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        Tehnične informacije 

 

Temperaturno obstojni sprej 
 

Opis izdelka in možnosti uporabe 
Za obnovo, popravilo in olepšavo objektov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam, kot so 
žari, peči, dimne cevi, senčnike svetilk, itd. 
 
Nasvet za uporabo na žarih: 
Barvane površine ne smejo priti v stik z živili na žaru! 
Posode, kjer se nabira oglje, lahko presežejo maksimalno temperaturo,  
do katere je še obstojen sprej! 
 
Dosegljivi v 5 barvah, ki so odporne od 300°C do 690°C. 

 
Kakovosti in lastnosti barve 

 Visoka temperaturna odpornost: 
črna in srebrna do 690°C 
siva do  600°C 
bela in rdeča do 300°C  

 Visoka pokrivnost in zmožnost zapolnjevanja 
 Odlična oprijemljivost na podlago 
 Dober pretok, gladka površina 
 Hitro sušeči 
 Odporni na vremenske vplive 

 
Fizične in kemijske lastnosti 

 Osnova: silikonske smole 
 Barva: različne 
 Vonj: topila 
 Stoppnja sijaja (merjeno pod kotom 60° po standardu DIN 67530): 

mat: 5-10 enot sijaja 
srebrna barva ni merljiva (metalik) 

 Učinkovitost: 
Odvisno od sestave in barve podlage: 
400 ml je dovolj za pribl. 1.5 m² 

 Čas sušenja (pri 20°C, 50% relativna vlažnost zraka): 
Suho na dotik: po 60 minutah 

 Temperaturno-obstojna in utrjena: po še 1 uri tempranja/kaljenja na temperaturi  160°C 
Čas sušenja je odvisen od temperature okolja, vlažnosti zraka in debeline nanosa. 
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 Temperaturna obstojnost:  

črna srebrna: do 690°C 
siva: do 600°C 
bela, rdeča: do 300°C 

 Možnost skladiščenja: 
Aerosoli (spreji): 10 let, ob pravilnem skladiščenju (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka 
maks. 60%) 

 Velikost: aeorosol (sprej) pločevinke z maksimalnim nominalnim volumenom 400 ml 
 
 

Okolje in označevanje 
Okolju prijazno: Izdelki MOTIP DUPLI so 100% brez vsebnosti težkih kovin. Pokrovi in 
pakiranja so narejeni iz materialov, ki se lahko reciklirajo. 
 
Odlaganje: Odvrzite samo prazno pločevinko v smetnjak. Pločevinke, ki se vsebujejo barvo 
odvrzite na za to posebej označena ''mesta za odlaganje''. 
 
Označevanje/Deklariranje: Vsi izdelki izdelani v MOTIP DUPLI ustrezajo aktualnim 
predpisom za označevanje/etiketiranje v skladu s Pripravnimi Smernicami 1999/45/EG. Vsi 
aerosoli ustrezajo predpisom TRGS 200 in TRG 300 in pa Aerosol Smernici 75/324/EWG v 
trenutno veljavni verziji. 
 

Navodila za uporabo 
Večina DUPLI-COLOR barv v spreju ima tako imenovane no-spray varnostne obročke ali 
varovalne pokrove. To je zaradi preprečevanja nezaželene uporabe. Prosim glejte ustrezna 
navodila na pokrovu ali etiketi. 
 
Pred uporabo pozorno preberite navodila in opozorila na embalaži! 
 
Aplikacija 
 
Priprava podlage: 

 Odstranite stare ostanke barve, odstranite rjo in pobrusite. 
 Površina mora biti čista, suha in razmaščena. 
 Ne nanašajte temeljne barve! Najboljši rezultati bodo doseženi na čisti kovini. 

 
Lakiranje: 

 Prekrijte površine, ki jih ne želite prebarvati.  
 Pred uporabo dobro pretresite pločevinko (vsaj 2 minuti).  
 Preverite barvo in kompatibilnost na testni površini. 
 Nanesite več tanjših slojev v 2-minutnih intervalih. 
 Oddaljenost od površine naj bo pribl. 25 cm. 
 Najboljši rezultati so doseženi, ko je temperatura okolja pribl. 20°C. 
 Pustite sušiti 1 uro. 
 Potem pustite kaliti/temprati za pribl. 1 uro (na temperaturi 160°C) da se barva zapeče/strdi. 

Pri tem morate upoštevati, da se bo pojavil dim in neprijetne vonjave, zato poskrbite za 
ustrezno ventilacijo/prezračevanje prostora. 

 Tanjši kot je sloj barve, večja in boljša bo temperaturna obstojnost. 
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Nasveti za barvanje 
Zaščitite okolico s pokrivnim papirjem pred meglico. 
Delovna temperatura naj bo med +10°C in +25°C, maksimalna vlažnost zraka 60 %.  
Hranite na suhem prostoru. Zaščitite pred direktnim sevanjem sonca in drugimi viri vžiga. 
Uporabljajte samo med suhim vremenom, na mestih, ki niso izpostavljena vetru in v dobro 
prezračevanih prostorih. Upoštevajte varnostna navodila na etiketi! 
 

* ni možna identifikacija barve 
Dobljeni barvni odtenki lahko odstopajo od originalne barve. 
 

 

Primeri uporabe 

 
 

 

Izjava o omejevanju odgovornosti (DISCLAIMER) 
Ta navodila za uporabo-aplikacije so napisana glede na nase izkušnje. Informacije, ki smo jih 
opisali v teh navodilih, so ne zavezujoča in Vas ne odvezuje izvajanja lastnih testov, s 
katerimi se boste prepričali ali je ta barva ustrezna za Vase potrebe. Mi ne moremo vplivati 
na uporabo in procesiranje barve in je zato izključno v domeni in odgovornosti uporabnika. 
MOTIP DUPLI je zato odvezan odgovornosti, razen če je reklamacija neposredno povezana z 
napako, ki je nastala pri proizvodnji v MOTIP DUPLI. 
 
 
 
Za vsa ostala vprašanja pokličite na telefon +49 (0) 62 66 75-266 od ponedeljka do četrtka 
od 8h do 17h ali v petek do 12h. 
 
 
 
 
 
Datum izdaje: April 11,  2013 
Ta verzija nadomešča vse prejšnje verzije. 
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