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CARACTERISTICI GENERALE 

Vopsea cu bază alchidică, lucioasă, cu conținut redus de COV, 

potrivită pentru vopsirea șasiului autovehiculelor și a pieselor 

metalice. Oferă protecție împotriva ruginii, se usucă rapid, are 

o aderență excelentă la suprafețele metalice și o rezistență 

excelentă la apă, benzină și ulei de mașină. 

SPECIFICAȚII TEHNICE  

  

Aspect Luciu > 80 de unități la 60º. 

Greutate 

specifică 

1,19-1,24 kg/l 

Randament de 

acoperire 

12-14 m2/l pe strat, în funcție de suprafață. 

Diluare 
Până la 5% pe volum utilizând diluantul 
SMALTOLUX WHITE SPIRIT pentru aplicarea cu 
pensula sau trafaletul. Pentru aplicarea cu 
pistolul de pulverizare până la 12% pe volum 
folosind diluantul VECHRO nr. 1. 

Timp de 

uscare 

Uscare la suprafață în 1-2 ore. Se usucă complet 
după 3-4 ore. 

Aplicarea 

unui strat 

suplimentar 

Cel puțin 18 ore după aplicare sau după 

întărirea completă a primului strat. Aceste 

perioade se măresc în condiții de frig și 

umiditate. 

Clasa COV 
„Acoperitori unicomponenți cu funcție specială. 

Finisaj anticoroziv”. Tip D. Valoarea de prag 

pentru COV = 500 g/l. Conținut maxim de COV al 

produsului gata pentru utilizare = 490 g/l. 

Îndeplinește cerințele legale în vigoare după 

2011. COV: compuși organici volatili cu un punct 

de fierbere <250 °C. 

Culoare 
Maro și negru. 

 

  

Gumilak Metal 

Chassi 

Vopsea anticorozivă pentru protecția 

șasiului autovehiculelor 

 Randament de acoperire: 12-14 

m²/l  

 Timp de uscare: 1-2 ore 

 Diluare: Până la 5% pe volum 

utilizând diluantul SMALTOLUX WHITE SPIRIT 

pentru aplicarea cu pensula sau trafaletul. 

Pentru aplicarea cu pistolul de pulverizare până 

la 12% pe volum folosind diluantul VECHRO 

nr. 1. 

 Aplicarea unui strat 

suplimentar: 18 ore 

 Ambalaj: 750 ml, 2,5 l 

 Utilizare: Pensulă, trafalet, pistol de 

pulverizare 
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PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 

Suprafețele trebuie curățate de praf, grăsimi, ulei, vopsea veche 

exfoliată, fragmente care se desprind, rugină, grăsimi etc. Înainte de 

aplicare, se recomandă să spălați bine suprafața cu un diluant și apoi să 

curățați bine cu șmirghel. 

UTILIZARE 

Aplicați unul sau două straturi de CHASSIS COLOR la diluția adecvată. 

Pentru o protecție îmbunătățită, se recomandă un strat final de vopsea 

folosind SMALTOLUX extra sau GUMILAK metal. 

CURĂȚAREA SCULELOR 

În timpul lucrului mențineți sculele „umede” în recipient sau în tava 

pentru vopsire. Scurgeți vopseaua bine de pe scule înapoi în recipient și 

curățați-le cu diluant și apă cu săpun. 

CONDIȚII DE UTILIZARE 

Temperatura 8-30 °C și umiditatea relativă mai mică de 80%. Condițiile 

nefavorabile în timpul aplicării pot afecta proprietățile finale ale 

produsului. 

PĂSTRARE 

A se păstra la loc răcoros. Protejați materialul împotriva expunerii la 

îngheț și la soare. Închideți bine recipientul după utilizare. Recuperați 

excesul de vopsea pentru a-l refolosi. Reutilizarea vopselelor poate 

minimiza cu adevărat efectele produsului asupra mediului pe durata de 

viață a acestuia. 

NOTE 

Mai multe informații sunt disponibile în fișele cu date de securitate (FDS) 

ale produselor. 

INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 

Citiți eticheta înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

Datele tehnice și instrucțiunile conținute în prezenta broșură tehnică se bazează pe teste de laborator acreditate și sunt 

rezultatul cunoștințelor și experienței personalului științific al companiei. Calitatea produsului este garantată de 

companie, fiind conformă cu cerințele ISO 9001, 14001 și ale Regulamentelor EMAS. În calitate de producători, nu ne 

asumăm responsabilitatea pentru nicio daună sau daune produse în cazul în care produsul nu a fost folosit pentru utilizarea 

corespunzătoare și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


