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Rezistență excelentă la zgârieturi și la 

coroziuni 

Peliculă lucioasă cu efect metalic 

 

 

Domeniu de utilizare: TRINÁT SPRAY PENTRU JANTE ȘI CAPACE DECORATIVE este o 

vopsea pentru jantele și capacele decorative ale roților autoturismelor ce creează un efect metalic 

și conferă suprafeței acoperite un luciu deosebit. Este rezistentă la zgâriere și prezintă proprietăți 

anticorozive excelente. 

 

Utilizare: asigurați-vă că suprafața suport este curată, uscată și liberă de grăsimi. Sprayaţi cu 

viteză constantă, ținând flaconul la cca 15-20 cm distanță și paralel față de suprafața suport.  

Înainte de utilizare, agitați bine flaconul (cca. 3 minute) și efectuați o probă de aplicare pe o 

suprafață de testare. Începeți pulverizarea întotdeauna în afara obiectului și terminați-o tot în afara 

obiectului. Pentru o acoperire completă și omogenă, fâșiile adiacente trebuie să se acopere în 

proporție de cca. 50%. Straturile succesive trebuie aplicate prin pulverizare pe direcție 

perpendiculară unele pe altele  (întâi orizontal, conform figurii A, apoi vertical conform figurii B). 

Agitați flaconul după aplicarea fiecărui strat. Pentru curățirea capului de pulverizare, răsturnați 

flaconul şi continuați pulverizarea până ce se elimină doar gazul propulsor curat. Nu conține 

freoni.   

 

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în 

ambalajul original intact, la 5–25°C). 

 

              
Compuși periculoși: Butanol; Acetona; Metoxipropan-2-ol; Propan, Butan 

 

H222   Aerosol extrem de inflamabil 

H315   Provoacă iritarea pielii. 

H318   Provoacă leziuni oculare grave. 

H336   Poate provoca somnolență sau amețeală. 

EUH066  Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 

P101  Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 

eticheta produsului.  

P102   A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P103   Citiți eticheta înainte de utilizare. 

P302+P352  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. 

P304+P340  ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în 

stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P305+P351+ 

P338  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe 

minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate 

face cu ușurință. Continuați să clătiți. 

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un 

medic. 

P501  Aruncați conținutul/recipientul la: conformitate cu toate reglementările locale, 

naționale și internaționale. 

P251 Recipient sub presiune. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. 

P410+P412  A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C. 

P210  A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe 

încinse. – Fumatul interzis. 

 

ADR:  

UN1950, AEROSOLI, 2. 

 

Ambalare: 

Produsul TRINÁT SPRAY PENTRU JANTE ȘI CAPACE DECORATIVE se ambalează în 

recipiente de tip tub spray, cu pulverizator, etichetate corespunzător, de capacitate 0.400L. 

 

Tonuri de culoare: argint. 


