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Силиконов спрей

Силиконовият спрей е водосутойчив, топлоустойчив, предпазващ от ръжда. Устойчив на температури от - 50°С 
до 200°С, атмосферни влияния и слаби киселини и основи. Служи за смазване и защита на пластмасови и гумени 
детайли, като предотвратява напукването и залепването им; предпазва автомобилните гуми от сол и слънчеви лъчи. 
Изключително подходящ за изолация където нанесения слой трябва да остане гъвкъв за продължителен период от 
време.

Основа: полидиметил силоксан
Относителна плътност при 20°С: 0,72 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Диелектична якост: 14 kV/mm при 20°С
Устойчивост: 4 х 1015 OhM/cm

Кат. № 090107; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон 

Електрозащитен спрей

Безцветен, течен електроизолатор. Спреят притежава отлични проникващи качества, като улеснява запалването при 
овлажняване на електро-инсталацията на автомобила. Специалната му формула отблъсква водата и влагата, като 
осигурява продължителна защита от влага на електромотори, релета, кабели и ел.връзки. Устойчив е на вода, слаби 
киселини и соли.

Основа: Минерaлни масла
Относителна плътност при 20°С: 0,802 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4  bar
Изпръскване: 1,9 g/sec

Кат. № 090108; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Поправка на поцинковани повърхности

Спрей за поправка на поцинковани повърхности с отлична адхезия и покривност. За поправка на неголеми 
повърхности от поцинковани метали. Благодарение на специалната му формула нанесения с него слой остава 
дълготрайно устойчив на избледняване, атмосферни влияния, UV лъчи, горива, масла и надраскване.

Кат. № 090105; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

ЗАЩИТА
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Спрей против белки

Спреят формира лепкав слой, който белките избягват. Спреят предпазва от потенциални поражения върху кабели и 
инсталации причинявани от тях. Благодарение на уникалната си формула той гарантира дълготрайна защита, устойчив 
е на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи. Може да се прилага и върху движещи се части.

Кат. № 090103; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за ремъци

Спреят представлява ефективно средство за защита и поддръжка на ремъци. Притежава отлична адхезия и гарантира 
получаването на тънък слой, устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини. Характеристиките 
му го правят подходящо средство за третиране на всякакви видове ремъци – на автомобили, косачки, стругове и 
др. – като предотвратяват приплъзването, износването и напукването за продължителен период от време. Колкото 
по-интензивно е въртенето на третирания ремък, толкова по-силно е и противоприплъзгащо  действие  на спрея.

Основа: полиалфаолефин
Относителна плътност при 20°С: 0,89 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,15 g/sec

Кат. № 090102, Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за импрегниране

Висококачествен спрей за предпазване на текстил и кожа от влага и полепване на мръсотия. Благодарение на 
уникалната си формула спреят формира невидим слой, който отблъсква водата, като същевременно предотвратява 
повторното полепване на мръсотия. Идеален за употреба при обувки, облекло, тапицерия и др. Вече импрегнирани, 
повърхностите могат да дишат. Препоръчва се за употреба и в комбинация със спрея за почистване на текстил. След 
почистване на текстилната повърхност предотвратява бързото й зацапване отново.

Кат. № 090104; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

ЗАЩИТА
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Бяла грес с тефлон (PTFE)

Изключително подходяща универсална смазка за външна употреба. Произведена на базата на греси и тефлон. Запазва 
качествата си при температури от - 30°С до 160°С. Има продължително смазващо и предпазно действие, като може да 
се използва за панти, ключалки, зъбни предавки, лагери, амортисьори, пружини, вериги и други. Отблъсква водата и 
е киселинно неутрална.

На вид: грес
Относителна плътност при 20°С: 0,76 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,51 g/sec  Кат. № 090204; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Индустриална смазка за вериги

Спрей за смазване на вериги и верижни трансмисии подложени на високо натоварване. Съдържанието на флакона 
се изпръсква като масло, притежаващо характеристиките на грес. Спреят има изключителна термична и механична 
устойчивост, предотвратява износването и полепването на мръсотия върху веригата или трансмисията, PH неутрален 
е, устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи. Устойчив е на температури в диапазона 
от - 50°С до 200°С.

Основа: минерални масла
Относителна плътност при 20°С: 0,844 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 2,00 g/sec  Кат. № 090205; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Мултиспрей – универсална смазка

Универсално средство без силикон за смазване и защита на детайли от метал и пластмаса. Спреят притежава висока 
проникваща способност и почистващ ефект. Отблъсква влагата и защитава от корозия. Изключителната му финост 
и ниската степен на стичане го правят подходящ за смазване на найлон и поликарбонат. Размразява и предпазва от 
замръзване.

Основа: Минерални масла
Относителна плътност при 20°С: 0,73 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,98 g/sec  Кат. № 090206; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Тефлонов спрей (PTFE)

Универсална смазка устойчива на високо налягане и температура. Тефлоновият спрей има изключително нисък 
коефициент на триене, фина структура (частиците, от които е изграден са с приблизителна големина от 5 микрона) 
и притежава силна адхезия. Устойчив е на температури от - 50°С до 250°С. Спреят е киселинно неутрален, предпазва 
от износване и корозия. Идеален е за смазване и защита на ключалки и механизми, работещи в широк температурен 
диапазон, автоматични антени, вериги, електрически части, кабели и др.

Основа: минерални масла и EP грес
Относителна плътност при 20°С: 0,88 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,34 g/sec  Кат. № 090203; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Сух тефлон (PTFE)

Висококачествена суха смазка за третиране на повърхности от метал и пластмаса където не е желателно наличието 
или остатъци от грес и масло. Характеризира се с отлична адхезия, устойчивост на атмосферни влияния и е подходящ 
за употреба при детайли, които не се излагат на високо натоварване като – курнизи, ключалки, панти на фурни, тенти, 
тегличи и др. За форми и калъпи където не е удачна употребата на силикон. Устойчив на температури от - 50°С до + 
250°С.

На вид: бял, прахообразен
Основа: политетрафлуоретилен
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 0,74 g/secКат.   № 090201; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

СМАЗВАНЕ
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Защитен заваръчен спрей

Защитен спрей, предпазващ накрайника на заваръчното телеподаващо устойство, околните предмети и повърхности 
от искри и полепване на горещи частици. Компонентите на спрея осигуряват сигурна защита и дават възможност 
след изсъхването му да се нанася боя или лак. Защитният заваръчен спрей е незапалим и без съдържание на силикон. 
Уникалната му формула със съдържание на чист азот позволява постигането на изключително висока покривност.

Кат. № 090404; Разфасовка 400 ml; 12 бр./кашон

Спрей за премахване на боя

Ефективно средство за премахване на стари слоеве боя от бетон, камък, асфалт, дърво и метал. Има гелообразна 
структура и широко разпръскваща до 8 см дюза. Оставен да подейства, спрея разгражда стария слой боя, което силно 
улеснява отстраняването му.

Кат. №090410; Разфасовка 500 ml; 12бр/кашон

Лесно стартиране на двигатели

Спрей за стартиране на двигатели, които не запалват в следствие на ниска компресия и запалителна мощнoст. Създаден 
на основата на етер и смес  от бутан и пропан. Подходящ е както за бензинови така и за дизелови двигатели. Спреят е 
изключително лесен за употреба като се впръсква в отвора на въздушния филтър, след което двигателят се стартира. 
При много ниски температури спреят се впръсква по–продължително при запален двигател. Не се препоръчва за 
употреба, когато двигателят е горещ.

Кат. № 090405; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Смазка за режещи и пробивни машини

Смазка специално разработена за употреба при механизирано обработване (пробиване, рязане, перфориране, 
щанцоване) на меки и твърди метали и сплави. Тази безцветна смазка охлажда и смазва при екстремни условия на 
работа, запазвайки състоянието и качествата на обработващите инструменти, обработваните детайли и околните 
повърхности. Не съдържа силикон и няма корозионно действие.

Основа: Минерални масла
Относителна плътност при 20°С: 0,85 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,77 g/sec

Кат. № 090407; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за почистване на прах

Намиращ се под високо налягане, спреят ефективно почиства прах и частици мръсотия от места, които на практика е 
трудно да бъдат достигнати. Незапалим и без миризма,  след употребата му не остават никакви следи. Успешно може 
да се използва за почистване на аудио и видео техника, камери, компютри, часовници и др.

Кат. № 090408; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

ПОДГОТОВКА
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Дълбокопроникваща смазка с MOS2

Ефективно средство за разхлабване на ръждясали и клеясали връзки и съединения. Спреят притежава отлични 
проникващи свойства. Съдържа MOS2 и графитни частици. Редуцира ръждата, смазва и предпазва от по-нататъшна 
корозия за дълго време. 
Графита и молибденовия дисулфид са основни елементи на този спрей. Графита играе ролята на лубрикант, докато 
MoS2 e веществото, което „доставя“ графита в заклинените части и елементи и помага за лесното им разхлабване. 
 
Цвят: графит/черен
Относителна плътност при 20°С: 0,86 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 2,33 g/sec

Кат. № 090303; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Шоково проникваща смазка

Ефективно средство за разхлабване на ръждясали и клеясали връзки и съединения.  Кратковременното, но значимо 
понижаване на температурата (-30°С) на обработваните със спрея детайли, позволява съдържащата се в него смазка 
да проникне и помага за лесното разхлабване на проблемните съединения. Спреят притежава отлични смазочни 
качества и има широк обхват на приложение.

Основа: Алфа Хидрокарбони 
Цвят: безцветен/слаб кафяв отенък
Относителна плътност при 20°С: 0,65 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,92 g/sec

Кат. № 090305; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей с мед 1100°С

Спрей с високо съдържание на мед за третиране на детайли, излагани на изключително високи температури. 
Продуктът има много добро сцепление с повърхностите и антикорозионни свойства. Водоустойчив, устойчив на соли, 
киселини и смоли. Използва се срещу износване, окисляване, корозия; за облекчаване развиването на акумулаторни 
клеми, тръбни и резбови съединения, автомобилни свещи и други. Електропроводим. Излагането на висока 
температура, практически изпарява останалите елементи на спрея освен медните частици. Така те дълготрайно 
остават и продължават да изпълняват смазваща функция. 
Спреят с мед е устойчив на температури в диапазона от - 40°С до 1100°С.

На вид: пастообразен
Основа: EP грес и микроскопични медни частици
Цвят: мед
Относителна плътност при 20°С: 0,767 g/ml
Съдържание на твърди частици: приблизително 31% от общия обем
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,92 g/sec

Кат. № 090301; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Универсално лепило спрей

Лепило за постоянно или временно залепване, създадено на базата на синтетичен каучук, без миризма. Подходящо е 
за лепене на гума, хартия, текстил, дърво и пластмаса. Благодарение на опаковката си под  формата на спрей и дюзата, 
която може да бъде регулирана (за тясна  и широка струя) е много подходящо за покриването на големи повърхности 
с изключително тънък и равномерен слой, гарантиращ идеално залепване.

Кат. № 090304; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

МОНТАЖ



www.motip.nl

Керамична грес

Керамична грес без съдържание на метал за обработване на части и детайли подложени на голямо натоварване и 
излагани на висока температура. Греста е с отлична адхезия, устойчива е на слаби киселини и основи, и атмосферни 
влияния. Предотвратява износването и залепването. Осигурява защита срещу електролитна корозия. Може да 
бъде използвана в широк температурен диапазон и запазва качествата си в рамките от – 40°С до + 1200°С. Особено 
подходяща за ABS спирачни системи, ламбда сензори, индустриални фурни и др.

На вид: пастообразна
Основа: микроскопични керамични частици
Цвят: Бял
Относителна плътност при 20°С: 1,26 g/ml
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,92 g/sec

Кат. № 090307; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за замразяване 
Ефективно средство за разхлабване на проблемни връзки и съединения. Благодарение на краткотрайното, но 
екстремно понижение на температурата до - 50°С и свиването на метала в следствие на това,   всякакви силно клеясали 
съединения могат да бъдат успешно разглобени.

На вид: като скреж
Основа: пропан бутан
Налягане на наситени пари при 20°С: 3,5  до 4,5 bar

Кат. № 090306; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Вазелинов спрей

Универсално смазочно и предпазващо средство. Вазелиновият спрей отблъсква водата, PH неутрален е, устойчив 
на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи. Използването му гарантира защита от корозия, 
износване и полепване върху обработените детайли. Вазелиновият спрей е устойчив на температури в диапазона 
от - 30°С до 160°С. Може да бъде използван като средство за смазване и защита на метални и пластмасови плъзгащи и 
въртящи се връзки, заключващи части и механизми в автомобилите, електропромишлеността, мебелната индустрия и 
др. Тънкият слой, който може да нанесете с него го прави особено подходящ за използване върху изключително тънки 
детайли. Умерено устойчив на големи натоварвания.

Основа: вазелин
Налягане на наситени пари при 20°С: 3 до 4 bar
Изпръскване: 1,92 g/sec

Кат. № 090302; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон 

МОНТАЖ
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Спрей за почистване на електро контакти

Висококачествен чистител, който осигурява дълготрайна защита на проводимостта на ел. контакти. За приложение в 
автомобили и мотоциклети, окабеляване, печатни платки, електрически вериги, контакти, щепсели, телевизия, радио 
и инструменти. Основна разлика с всички останали спрейове от гамата е използването на CO2 вместо пропан като 
газ в състава на флакона. Предимството на въглеродния двуокис е, че при изпръскване той не охлажда нито самия 
флакон, нито третираната  повърхност, с което се предотвратява появата на конденз, който може да причини къси 
съединения.

Основа: Алфа хидрокарбони
Разтворител: карбондиоксид
Налягане на наситени пари при 20°С: 5,5 до 6,5 bar
Изпръскване: 3,8 g/sec

Кат. № 090505; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за почистване на карбуратори

Спрей с изключително силно разграждащо действие, позволяващ почистването на карбуратора без да се налага той 
да бъде разглобяван. Спреят няма корозионно действие и след употребата му не остават следи. Успешно може да бъде 
използван и за почистване клапаните на автомобила. 

Кат. № 090510; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за почистване на климатици

Почиства и създава свеж и приятен аромат. Не съдържа силикон и е безопасен за синтетичните части на климатика 
(пластмаси и пр.). Почистващата пяна надеждно унищожава всички бактерии, плесени, гъбички, като придава свеж 
аромат на въздушния поток от климатика. 

Кат. № 090508; Разфасовка 500 ml; 12бр./кашон

Спрей за почистване на текстил

Висококачествено средство за почистване на текстил – палатки, щори, тенти, тапицерии на автомобили, килими и др. 
Силната му разграждаща формула и консистенция на пяна го правят изключително лесен за употреба. Отстранява 
безпроблемно петна и неприятни миризми, като оставя приятен и ненатрапчив аромат. Пенообразната формула 
не позволява да попива дълбоко в третираните повърхности и действа само върху повърхностните замърсявания. 
Липсва так.нар. „напояващ“ ефект, който носи дискомфорт особено върху автомобилни седалки и канапета. 

Кат. № 090500; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

ПОЧИСТВАНЕ
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Спрей за почистване на неръждаема стомана

Висококачествен проудкт за почистване на повърхности от неръждаема стомана. Предвид уникалната си формула 
спреят почиства и формира тънък слой, който не позволява последвщо полепване на мръсотия. Наред с това 
осигурява и дълготрайна антикорозионна защита. Почистените с него повърхности лесно могат да бъдат полирани 
до блясък.

Кат. № 090503; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за премахване на стикери - ЦИТРУС

Цитрусов почиствател за отстраняване на масло, смола, грес, мастило, катран, стикери и остатъци от лепило 
от повърхности на обработван и необработван метал, дърво, камък и различни видове пластмаса. Осигурява 
дълготрайна защита против корозия и затруднява развитието на повторна корозия. 

Кат. № 090513; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за почистване на DPF филтри за твърди частици

DPF почиствателят е предназначен за дизелови филтри за твърди частици. Спреят е средство за освобождаване и 
отсраняване на отлагания от сажди и пепел в дизелови филтърни системи за твърди частици, без необходимост от 
разглобяване на филтъра. Преди употреба оставете двигателя да се охлади (макс. 50 градуса).

Кат. № 090515; Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

Спрей за почистване на EGR клапани

Спреят почиства системи за рециркулация на отработените газове. Разгражда отлаганията в EGR клапана, 
всмукателната въздушна система, колектора и всмукателните клапани. Възстановява подаването на въздух към 
двигателя, подобрява мощността и ускорението, и намалява количестото на отработените газове.

Кат. № 090516, Разфасовка 500 ml; 12 бр./кашон

ПОЧИСТВАНЕ
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Универсален почиствател

Препарат за обезмасляване и премахване на упоритите замърсявания от метал и различни пластмаси, без да оставя 
следи.  Създаден на основата на пречистен петрол и ацетон. Благодарение на ацетона почиства изключително 
голям спектър от замърсявания, но може да увреди гумени уплътнения, някои пластмасови детайли и лакирани 
повърхности. Силен разтворител. Не е електропроводим. Има мощна разпръскваща струя, която може да се насочва 
под различен ъгъл. Преди обработка на детайлите трябва да се покрият електропроводниците и да се изключи 
електроинсталацията.

Кат. № 090509; Разфасовка 500 ml; 12бр./кашон

Спрей за почистване на двигатели

Спреят ефективно премахва масло, грес, прах и други примеси от двигатели, машини и т.н. Мръсотията се разтваря 
бързо и лесно, може да се изплакне с топла вода. Формулата на спрея позволява използваните в него разтворители 
да се изпаряват по-бавно, което означава по-дълго  и ефективно действие върху замърсяването. Това е изключително 
важно, тъй като понякога замърсяванията по двигателя са много упорити. Не оставя следи. Не е електропроводим.  
Почиствателят съдържа огнеопасен разтворител и се нанася върху изстинал двигател.

Кат. № 090506 Разфасовка 500 ml; 12бр./кашон

Почиствател за спирачни апарати и съединители

Спреят е подходящ за премахване на масла, греси, мръсотия, спирачна течност от спирачните барабани, накладки, 
дискове, цилиндри и от частите на съединителя. Служи за почистване на двигатели, машини и други части без да оставя 
следи. Не съдържа ацетон, което го прави безопасен за гума и пластмаса. С използването му не се рискува увреждане 
на елементи по спирачната система на автомобила или други по деликатни системи. Не е електропроводим.

Кат. № 090563; Разфасовка 500 ml; 12бр./кашон

POWER - Почиствател за спирачни апарати и съединители 500ml / 
600ml

В сравнение със стандартния почиствател, Power - Почиствателят притежава изключително мощно разграждащо 
действие. В комбинация с по-тънката си дюза и повишеното налягане на флакона, POWER - Почиствателят отстранява 
мръсотия, грес, масло и спирачна течност от дискови и барабанни спирачки, накладки, спирачни цилиндри и 
съединители. След употреба изсъхва в рамките на няколко минути. Не оставя следи. Не е електропроводим и няма 
корозионно действие.

Кат. № 090528; Разфасовка 500 ml; 12бр./кашон
Кат. № 090628; Разфасовка 600 ml; 12бр./кашон

ПОЧИСТВАНЕ
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Защита за прагове шагрен

Консервант, предпазващ от камъчета и надраскване на подовите и видимите части на автомобила. Нанесеният с 
него слой е съвместим с всички системи за боядисване и притежава отлично антикорозионно действие. Шагренът е 
устойчив на атмосферни влияния и действието на слаби киселини и основи, добър шумоизолатор. Остава еластичен. 

Кат. № 000001; Разфасовка 500 ml; 6 бр./кашон
Кат. № 000011; Разфасовка 1000 ml; 12 бр./кашон

Антикорозионен битум

Консервант за третиране на долните части на превозните средства. Препаратът е устойчив на атмосферни влияния, 
дейстивето на слаби киселини и основи и осигурява отлична антикорозионна защита. След нанасяне слоят остава 
еластичен. Има силно шумоизолиращи качества.

Кат. № 000007; Разфасовка 500 ml; 6 бр./кашон
Кат. № 000033; Разфасовка 1000 ml; 12 бр./кашон

Антикорозионна вакса за кухини

Консервант с отлична адхезия и проникващи качества  за обработване на кухини по шасито на автомобила. 
Устойчив е на атмосферни условия и действието на слаби киселини и основи. Предпазва от ръжда.

Кат. №  000046; Разфасовка 500 ml; 6 бр./кашон

Антикорозионна вакса

Вакса за предпазване на обработвани и необработвани метални повърхности. Ваксата е устойчива на атмосферни 
влияния, сол, вода и действието на слаби киселини и основи. Осигурява отлична антикорозионна защита и може да 
се нанася на дебел слой. 

Кат. № 00129; Разфасовка 500 ml; 6 бр./кашон

АВТОРЕПАРАТУРА
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АВТОРЕПАРАТУРА
Грунд за пластмаса

 Бързосъхнещ, прозрачен грунд за пластмаси подходящ за третиране на необработвани повърхности от няколко 
вида пластмаси. Пластификаторът на Motip притежава отлична адхезия и може да бъде покрит с всякакви видове 
лакове, без да е необходимо да се шкури.
Употреба: повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. По желание може леко да нашкурите повърхността с 
фина шкурка ( едрина 600 ). Пръскайте от разстояние 25 до 30 см. Нанесете пластификатора на максимум два тънки 
слоя. След като изсъхне може да се препокрие с лак без да е необходимо шкурене.

Кат. № 04063; Разфасовка 400 ml; 6 бр./кашон

Спрей за брони

Спрей за брони с отлична покривност и адхезия за поправка и освежаване на пластмасови брони. Запазвайки 
оригиналната структура на повърхността на броните, спреят за брони Motip осигурява дълготраен цвят и блясък. 
Полученото покритие е устойчво на надраскване и удар, както и на химикали и атмосферни условия. Финишно 
покритие: сатен - мат.

Кат. № 04073 черен; Разфасовка 400 ml; 6 бр./кашон
Кат. № 04076 антрацит; Разфасовка 400 ml; 6 бр./кашон

Структурен ефект 

Висококачествен спрей, придаващ едрозърнеста (грапава) повърхност на боядисваните детайли. Подходящ за 
декоративно или цялостно боядисване на различни предмети и детайли от дърво, камък, картон и др. 

Кат. № 04072 черен; Разфасовка 400 ml; 6 бр./кашон

Филер 

Бързосъхнещ филер с отлична покривност подходящ за запълване на малки неравности върху обработвани или 
необработвани повърхности от дърво, метал или алуминий. Филерът е с отлични запълващи качества и адхезия. 
Предотвратява появата на ръжда. Филерът е лесен за шкурене - както за сухо, така и за мокро шкурене (от едрина 
400) и може да се препокрива с всякви лакове (алкидни смоли, нитроцелулоза, едно - и двукомпонентни лакове).

Кат. № 04062 бежов; Разфасовка 400 ml; 6 бр./кашон

Шприц кит

Бързосъхнещ шприц кит с отлична покривност, подходящ за запълване на неголеми неравности върху обработвани 
или необработвани повърхности от дърво, метал или алуминий. Шприц китът е с отлични запълващи качества и 
адхезия, предотвратява появата на ръжда. Шприц китът е лесен за сухо и мокро шкурене (от едрина 400) и може да 
се препокрива с всякви лакове (алкидни смоли, нитроцелулоза, едно - и двукомпонентни лакове).

Кат. № 04064; Разфасовка 400 ml; 6 бр./кашон
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СТЕЛАЖИ
• Стелаж за поставяне на 20 вида технически спрей
• Възможност за поставяне на 80 флакона
• Размер на стелажа (Ш х Д х В) 32 х 32 х 160 см.
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• Стелаж за поставяне на 56 вида спрей
• Възможност за поставяне на 392 флакон
• Размер на стелажа (Ш х Д х В) 63 х 53 х 236 см.

СТЕЛАЖИ



www.motip.nl

СТЕЛАЖИ
• Стелаж за поставяне на 98 вида спрей
• Възможност за поставяне на 686 флакона
• Размер на стелажа (Ш х Д х В) 103 х 53 х 236 см.
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