
•  veselé barvy:  AQUA spreje jsou v nabídce 
v devatenácti lesklých odstínech, dvou matných, lesklém 
a matném transparentním laku a v šedém základu 
pro perfektní přilnavost na problematických površích 
(přehled odstínů a RAL čísla viz tabulka barev na zadní 
straně letáku)

• fl exibilní: Něco se Vám při nástřiku nepovedlo? 
Nevadí, v čase do 20 minut po aplikaci můžete nepove-
dený nástřik jednoduše smýt vodou a mýdlem. Přitom 
ale stále platí, že kromě použití v interiéru, lze AQUA 
sprej použít i v exteriéru. Po zaschnutí se totiž povrch 
dokonale uzavře, a je poté odolný proti vodě i vlivům 
počasí.

 • vhodné na dětské hračky: AQUA sprej splňuje 
požadavky evropské normy DIN EN 71-3. 

To znamená, že se dá použít i pro lakování 
dětských hraček a nábytku.

• použitelný na polystyren: AQUA sprej 
neobsahuje téměř žádná rozpouštědla, proto se 
může bez problémů použít přímo na polystyren.

Přehled odstínů a provedení:
Lesklé provedení

Matné provedení

MOTIP DUPLI s.r.o. 
Popůvky 196, 664 41  Troubsko
Česká republika
Tel: +420 547 424 700
Fax: +420 547 228 686
e-mail: prodej@cz.motipdupli.com

Základní nátěr světle šedý

350 ml číslo výrobku +252419 

Bezbarvý lak lesklý

350 ml číslo výrobku +252426

Žlutá hořčičná

350 ml číslo výrobku +252440

RAL 1021

Žlutá dopravní

350 ml číslo výrobku +246258

RAL 1023

Rumělková

350 ml číslo výrobku +252457

RAL 2002

Oranžová pastelová

350 ml číslo výrobku +246265

RAL 2003

Ohnivě červená

350 ml číslo výrobku +252464

RAL 3000

Terracotta

350 ml číslo výrobku +246319 

Telemagenta (purpur)

350 ml číslo výrobku +246272

RAL 4010

Enziánová modrá

350 ml Art.-Nr. 252471

RAL 5010 

Bezbarvý lak matný

350 ml číslo výrobku +252433 

Bílá matná

350 ml číslo výrobku +252570

RAL 9010

Černá matná

350 ml číslo výrobku +252563

RAL 9005

Ledově modrá

350 ml číslo výrobku +246296 

Listová zelená

350 ml číslo výrobku +252495

RAL 6002

Zelenožlutá

350 ml číslo výrobku +252501

RAL 6018

Jarní zelená

350 ml číslo výrobku +246302

Stříbrošedá

350 ml číslo výrobku +252518

RAL 7001

Antracitová šedá

350 ml číslo výrobku +246289

RAL 7016

Čokoládová hnědá

350 ml číslo výrobku +252525

RAL 8017

Krémová

350 ml číslo výrobku +252532

RAL 9001

Černá

350 ml číslo výrobku +252549

RAL 9005

Bílá

350 ml číslo výrobku +252556

RAL 9010

Světle modrá

350 ml číslo výrobku +252488

RAL 5012

Objevte naše nové, vodou ředitelné, 

ekologicky nezávadné a vanilkou vonící 

AQUA spreje!

Svěží pocity při 
práci se sprejem...
         to je  AQUA sprej od   

                 DUPLI-COLOR

AQUA sprej

Nové AQUA spreje od DUPLI-COLOR jsou…

•  čisté: AQUA spreje vytváří díky novému složení  

 barvy a nové  trysce zřetelně méně aerosolové mlhy,   

 a jsou proto skvěle použitelné také ve vnitřních 

 prostorách (jejich použití venku je samozřejmostí).

• voňavé: AQUA sprej není klasicky cítit barvou -   

 vždyť 90 procent rozpouštědel bylo nahrazeno vodou 

 – a voda je, jak známo, bez zápachu.  A zbytek? 

 Byl parfémován (!) a tak voní příjemně vanilkou. 

• rychlé: AQUA sprej zasychá srovnatelně  

 rychle s rozpouštědlovými spreji   

 (proti prachu je suchý po cca 

 15 minutách).



A tak příznivci barevných změn pozor!

Dosluhuje Vám zahradní nábytek - stal se 
nevzhledným? Staré poštovní schránky, zahradní 
lucerny - jsou oprýskány nebo rezaví? Nevadí, 
přeměňte to vše 
pomocí AQUA spreje, doslova obratem ruky na 
hezké, novými barvami, hýřící skvosty...

Staré lahve, tvarově zajímavé plechovky a „konzervy“, 
babiččin pletený nákupní košík nebo hezká 
věc objevená na bleším trhu, se stane díky Vaší 
kreativitě, Vašim tvůrčím schopnostem a jedinečným 
vlastnostem AQUA spreje novým zářícím doplňkem 
ve Vašem bytě.

Jste připraveni?

Není na co čekat. Tak se do toho pusťte: Nejdříve 
sejměte víčko a také rozprašovací trysku AQUA 
spreje! Potom odstraňte opatrně pomocí šroubováku 
červený bezpečnostní kroužek. Jakmile jste tak 
učinili, protřepávejte plechovku cca 3 minuty 
(aby se optimálně rozmíchaly barevné pigmenty).  
A pak vzhůru do toho... 

Nasaďte zpět rozprašovací trysku a na zkoušku 
odstříkněte – například na kartón.  Ačkoliv má 
AQUA sprej velmi nepatrnou tendenci k vytváření 
rozprašovaného aerosolu, doporučujeme při práci 
uvnitř zakrýt bezprostřední okolí novinovým papírem. 

Barvení a vůně visí ve vzduchu!

AQUA sprej se mimo standardní předměty také 
hodí pro věci, které se převážně díky svému tvaru, 
nebo umístění v těsné blízkosti s jiným předmětem 
skutečně obtížně natírají.Takovými předměty jsou 
proutěný nábytek, lýko a jiné vyplétané povrchy, nebo 
například radiátory, rozvody a ostatní věci v těsné 
blízkosti stěn. Zde všude vynikne výhoda sprejového 
nástřiku: barva se dostane i tam, kde se štětcem nebo 
válečkem nemáte šanci.

Vyberte si z nabízené bohaté palety barev svůj 
oblíbený odstín a jde se na to! Tam, kde byste se 
štětcem neměli šanci,  AQUA sprej a Vy budete 
úspěšní!

Pro nejdokonalejší nástřik AQUA 
sprejem:

Plochy, které mají být nabarveny, musí být samozřejmě 
čisté, suché a odmaštěné. Nástřik provádějte 
rovnoměrně ze vzdálenosti cca 25 cm od barveného 
předmětu. Barvu nanášejte v tenkých vrstvách 
křížovým způsobem, to znamená nejdříve vodorovně 
a následně ještě jednou svisle.

Mějte při tom klidnou ruku. Nepohybujte s ní příliš 
rychle (nedostatečná vrstva, která se neslije), ani příliš 
pomalu (příliš silná vrstva zapříčiní stékání barvy). 
S troškou citu na tento trik rychle přijdete. K lakování 
sprejem není zapotřebí žádné velké zručnosti.

AQUA sprej, který je téměř bez zápachu je také 
ideální pro dekorativní úpravu stěn. Pomocí 
zakoupených hotových šablon, nebo šablon, které si 
sami originálně vyrobíte, se dají „vykouzlit“ nádherné 
obrázky na stěnách.  Vyzkoušejte si to…     

Mimo jiné 

obzvláště vhodný 

pro vnitřní 

prostory!


