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Două game de lacuri cu utilizare universală, pentru metal, lemn, sticlă, ceramică, 
împletituri din lemn, carton, ţesături, fl ori naturale şi artifi ciale cât şi
pentru materiale sintetice şi plastic. Atenţie: pe suprafeţele PUR, PS, PA, EPDM,
ABS, GfK, Hart-PVC – aplică mai întâi Plastic Primer DECO COLOR. 
Atenţie! Eco Revolutionpoate fi  folosit direct pe polistiren!Cele mai bune rezultate de 
aplicare se obțin utilizând produsul la temperaturi de 15-25°C. 
Volum 400 ml

RAL 1015 Bej

RAL 1023 Galben

RAL 1028 Galben pepene

RAL 2004 Portocaliu

RAL 3000 Roşu aprins

Bază Roşie

Bază Albă

Bază Gri

Bază Neagră

Efect crom auriu

Efect crom cupru

Efect crom argintiu

Temperatura Roşu

Temperatura Argintiu

Temperatura Antracit

Temperatura  Incolor

Temperatura Alb

Temperatura Negru

Metalic Auriu

Metalic Roşu

Metalic Violet

Metalic Albastru

Mostrare vopsite cu sprayurile originale DECO COLOR aerosol line
Kontakt: +48 12 2767545 / +48 12 2767820   www.deco-color.com

Metalic Verde

Metalic Argintiu

Metalic Negru

Fluorescent Galben

Fluorescent Portocaliu

Fluorescent Roşu

Fluorescent Roz 

Fluorescent Verde 

Fluorescent Albastru
Fluor Alb vezi mostra Alb mat 

Vopsea anticorozivă de grund, care îmbunătățește excelent aderența. Compatibilă cu toate 
sistemele de vopsea (alchidice, acrilice, nitro-combinate) pe bază de apă cât și pe bază de 
solvenți. Destinată grunduirii suprafețelor din: metal, lemn, sticlă, aluminiu, piatră, beton, materiale 
sintetice; cu excepția unor materiale plastice și polistiren. Domeniu larg de utilizare atât în activități 
hobby cât și profesionale în auto-moto, industrie și casă. Cele mai bune rezultate de aplicare se 
obțin utilizând produsul la temperaturi de 15-25°C. 
Volum 400 ml

Lac acrilic de înaltă calitate cu efect deosebit de metal cromat, obținut prin adăugarea unei pulberi 
metalice fi ne ‚,leafi ng extra”. Poate fi  aplicat pe suprafețe netede din metal, lemn, aluminiu, sticlă, 
ceramică, piatră, beton cât și pe unele materiale artifi ciale și plastice. Ideal pentru lucrări artistice 
și decorative. În designul fl oral utilizat la decorarea fl orilor uscate dar și a celor vii.Cele mai bune 
rezultate de aplicare se obțin utilizând produsul la temperaturi de 15-25°C. 
Volum 150 / 400 ml

Lacuri rezistente la acțiunea temperaturilor ridicate, care își mențin culoarea chiar și la 650°C. 
Fabricate pe bază de rășini siliconice de înaltă calitate. Domenii de utilizare: auto-moto, la 
vopsirea tobelor de eșapament; în industrie la vopsirea: coșurilor de fum, cuptoarelor; în 
gospodărie la vopsirea: coșurilor de fum, sobelor, caloriferelor, boilerelor, grătarelor de grădina. 
Atenție! Nu folosi grunduri. Nu acoperi cu vreun alt strat suplimentar! Cele mai bune rezultate 
de aplicare se obțin utilizând produsul la temperaturi de 15-25°C. Volum 400 ml

Lac acrilic cu conținut ridicat de pigmenți fl uorescenți care evidențiază intens culoarea vopselei, 
având și proprietăți de refl ectorizare a luminii. Destinat vopsirii însemnelor, semnelor de avertizare, 
semnalizarea locurilor periculoase pentru a sublinia vizibilitatea acestora. Utilizat cu succes în lucrările 
geodetice și forestiere, dar și în proiectele decorative, în designul fl oral pe fl ori uscate dar și pe cele 
vii. Atenție! Vopseaua fl uorescentă nu este vopsea fosforescentă (care să lumineze în întuneric). 
Acoperire foarte bună a suprafeței vopsite – intensitatea culorii condiționată de folosirea unui fond 
albAplicarea unui lac incolor îmbunătățește considerabil rezistența la condițiile atmosferice. Cele mai 
bune rezultate de aplicare se obțin utilizând produsul la temperaturi de 15-25°C. Volum 400 ml

Lac acrilic cu efect strălucitor de pilitură metalică. Utilizat în special de către amatorii tuningului 
de automobile și motociclete, pentru vopsirea bicicletelor, motocicletelor, modelelor de mașini și 
avioane, rafturilor metalice, capacelor de roți, cutiilor pentu unelte. Pentru vopsirea suprafețelor 
din metal, piatră, lemn, sticlă și a unor materiale sintetice și plastice. Atenție. Pe suprafețele 
PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC folosește mai întâi grundul Plastic Primer DECO 
COLOR pentru a îmbunătăți aderența. Cele mai bune rezultate de aplicare se obțin utilizând 
produsul la temperaturi de 15-25°C. Pentru o fi xare mai bună se recomandă folosirea ulterioară 
a lacului acrilic transparent ACRYL car line DECO COLOR. Aplică pe suprafața încă umedă 
(neîntărită complet)! Volum 400 ml

DECORATION  SYNTHETIC  GLOSS FINISH          
ECO REVOLUTION  ACRYLIC AQUA PAINT              

ANTICORROSIVE  PRIMER            

CHROME EFFECT                 

HIGH TEMPERATURE                 

FLUORESCENT                 

ACRYL METALLIC                   

RAL 3020 Roşu

RAL 4003 Roz

RAL 4005 Violet

RAL 4006 Fuchsia

RAL 5002 Bleumarin

RAL 5003 Albastru safi r

RAL 5010 Albastru închis

RAL 5015 Albastru
■ În plus Lac incolor cu luciu

RAL 3003 Roşu de Burgundia

RAL 3004 Mov purpuriu

RAL 6005 Verde închis

RAL 5021 Turcoaz

RAL 8011 Maro alun

RAL 8017 Maro ciocolată

RAL 9005 Negru lucios

RAL 9005 Negru mat

RAL 9006 Aluminiu

RAL 9010 Alb lucios

RAL 9010 Alb mat

Auriu

RAL 6018 Verde deschis

RAL 6029 Verde

RAL 7001 Gri

RAL 7016 Antracit

RAL 7035 Gri deschis
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O nouă gamă de lacuri decorative excelente cu efect satin. Lac sintetic universal pe bază de 
solvenți, pentru vopsirea suprafețelor din metal, lemn, ceramică, sticlă, împletitură din lemn, 
carton, țesăturilor, a fl orilor vii cât și a celor artifi ciale precum și a unor materiale sintetice și plastic. 
Domeniu larg de utilizare atât pentru activități hobby cât și profesionale; în casă, în grădină, auto-
moto și industrie. Extrem de practic pentru lucrările artistice și decorative. Cele mai bune rezultate 
de aplicare se obțin utilizând produsul la temperaturi de 15-25°C. 
Volum 400 ml

RAL 1015 Bej Mat

RAL 1023 Galben Mat

PARMA TRENDY Violet Mat

RAL 4006 Fuchsia Mat

RAL 0000 Incolor Mat

RAL 5005 Albastru Mat

RAL 5015 Albastru Mat

RAL 8019 Maro Mat

RAL 9005 Negru Mat

RAL 9016 Alb Mat

RAL 2004 Portocaliu Mat

RAL 3000 Roşu aprins Mat

RAL 3005 Roşu de Burgundia Mat

RAL 4003 Roz Mat

RAL 4005 Violet Mat

RAL 6018 Verde deschis Mat

RAL 6029 Verde Mat

RAL 7001 Gri Mat

RAL 7016 Antracit Mat

RAL 7035 Gri deschis Mat

RAL 1023 Galben

RAL 2004 Portocaliu

RAL 3000 Roşu aprins

RAL 5005 Albastru

RAL 6018 Verde deschis

RAL 9005 Negru

RAL 9006 Aluminiu

RAL 9010 Alb

RAL 0000 Incolor

RAL 0000 Auriu

Galben  

Roşu

Albastru

Negru

Negru

Negru satin

Aluminiu

RAL 3000 Roşu

RAL 6005 Verde

RAL 7011 Gri

RAL 7035 Gri deschis

RAL 9016 Alb

RAL 8017 Maro

RAL 9005 Negru 

RAL 9006 Aluminiu

RAL 9010 Alb

Fluomarker Galben

Fluomarker Portocaliu

Fluomarker Roşu

Fluomarker Alb

Fluomarker Roz

Fluomarker Verde

Fluomarker Albastru

 Fluomarker Negru

Folie elastică cu uscare rapidă sub formă de membrană, pentru toate tipurile de suprafațe. 
Domeniu larg de utilizare: industrie, decorațiuni, moto-tuning, casă și grădină. În plus protecție 
anticorozivă. Atenție! Grosimea și elasticitatea suprafeței depind de numărul de straturi. Un strat 
este de 30-40 microni. Se recomandă aplicarea a 100-200 microni, adică cel puțin a 3 straturi din 
10 în 10 minute. Cele mai bune rezultate de aplicare se obțin utilizând produsul la temperaturi de 
15-25°C. Volum 400 ml

Lac de înaltă calitate pentru etrierele de frână și tamburi a căror vopsire conferă roților un aspect 
sport deosebit. Arhicunoscut la tuningul optic, tuningul mașinilor și al motocicletelor. Gama se 
bucură de cel mai bun renume printre produsele concurente de pe piață. 
Volum 400 ml

Lacuri acrilice profesionale pentru vopsirea jantelor și a capacelor din plastic, aluminiu sau alte 
metale ale roților mașinilor și a motocicletelor. MEGAFELGA by DECO COLOR se bucură de cel 
mai bun renume printre produsele concurente de pe piață. Categoric timp mai scurt de uscare de 
până la 5 minute! Volum 500 ml

Vopsea profesională de semnalizare pentru lucrări geodetice, de construcție și forestiere. Excelent 
pentru lucrări pe suprafețele din: asfalt, lemn, metal, beton, sticlă, piatră. Excelent și pentru lucrări 
directe pe sol în condiții atmosferice grele. Domeniu de utilizare: în construcțiile terestre și acvatice, 
la construcțiile de drumuri și autostrăzi, a liniilor energetice, conductelor de gaz și de apă, la lucrări de 
construcție, geodetice, săpături, arheologice, de depozitare, pentru semnalizarea locurilor periculoase, 
la lucrările legate de arhitectura spațiilor verzi, în lucrările forestiere și în exploatarea lemnului. Atenție! 
Pentru vopsirea suprafețelor mai mari (nu doar pentru semnalizări) se recomandă folosirea unui fond 
alb în scopul obținerii unei culori mai intense și fi xarea cu un lac incolor DECO COLOR. 

Lac profesional pentru protecția metalelor. Produsul îmbină următoarele caracteristici: 1. grund cu 
aderență excelentă / 2. protecție activă anticorozivă în tehnologie LCI (de blocare a proceselor de 
oxidare) / 3. vopsea cu uscare rapidă cu putere excepțională de acoperire/ 4. protecție efi cientă în 
fața factorilor de mediu. Atenție. Duza FUN 360°C permite aplicarea din orice poziție, cu jet mare 
sau îngust. Pentru utilizare direct pe rugină sau pe straturile vechi de lac și vopsea. Sistem activ de 
combatere a ruginei; întrerupe procesele inițiate de coroziune și previne extinderea lor. Protejează 
de factorii de mediu. Timp scurt de uscare de până la 8 minute! Volum 400 ml

DECORATION  MATT  FASHION MATT FINISH            
FINISAJ MODERN MAT 

PLASTI SKIN  BESTSELLER VOPSEŞTE CU ÎNCREDERE
NU ÎŢI PLACE – DĂ-O JOS! 

BRAKE CALIPER                   

MEGAFELGA    

FLUOMARKER  500 ML           

RUST BLOCKER                      

Lac acrilic, cu uscare rapidă. Nu se îngălbenește. Bun conductor termic. Ideal pentru renovarea 
straturilor metalice exterioare ale aparaturii de uz casnic. Garantează formarea unui strat rezistent, 
neted și ușor de curățat. Rezistă la acțiunea temperaturilor ridicate de până la 100°C. Rezistent la 
umezeală și rugină. Formează straturi de acoperire netede, uniforme, cu fi nisaj lucios. 
Timp scurt de uscare de până la 5 minute! Volum: 400 ml

RENOVATOR AGD  – ELECTROCASNICE 
RENOVATOR KALORYFER  – CALORIFER

Mostrare vopsite cu sprayurile originale DECO COLOR aerosol line
Kontakt: +48 12 2767545 / +48 12 2767820   www.deco-color.com


