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P1 Base 
VOPSEA AUTO, EXFOLIABILĂ 

 

 
Funcţia şi domeniul de aplicare 
• Protejează vopseaua / lacul original al mașinii; 
• Asigură o acoperire și protecție de durată;   
• Aplicabil pe toate categoriile de autovehicule; 
• Aplicabil pe orice tip de substrat: vopsea originală, 

reparații.  
 

 

    

Avantajele principale 

Protecție completă a vopselei/lacului original al mașinii; 
Produs ecologic, fără volatile, fără compuși toxici. 
Ușor de aplicat, fără scurgeri /lăcrimări etc; 
Rezistență ridicată la eroziune mecanică;  
Desprindere ușoară, într-o singură bucată; 
Nu pătează, nu interacționează cu vopseaua originală; 
Desprindere curată, fără pete, urme, resturi /reziduuri de altă natură. 

   
Descrierea produsului 
P1 Base este un sistem de vopsea ecologică, integral exfoliabilă, 
destinat protecției autovehiculelor. Produsul este realizat în 
tehnologie multi-polimer și este aplicabil, fără alte tratamente 
prealabile, direct pe vopseaua originală a mașinii sau pe 
straturile de reparații succesive (chituri, grunduri, revopsiri). P1 
Base este livrat gata de utilizare și poate fi amestecat cu perle, 
fulgi, pigmenți pentru a da vopselei culoarea sau aspectul dorit. 
La aplicare, P1 Base are culoarea alb-lăptos la aplicare, iar după 
uscarea completă devine transparent. 
 
Recomandări 

• P1 Base este miscibil cu pigmenți, perle, fulgi/flakes. Se 
recomandă utilizarea produselor Eye Candy Customz; 

• Perlele, pigmeții etc. trebuie diluați în apă curată 
înaintea amestecului în P1 Base; 

• Raportul de amestec pigmenți /P1 Base este 10-25 g/lit. 
• Înaintea aplicării, produsul trebuie omogenizat 

/amestecat;  
 

Ambalare 
Bidon metalic 1litru. 

Proprietăţi şi caracteristici tehnice 
• Aspect: Lichid vâscos 

• Culoare: Transparent (după uscarea completă) 
• VOC: 0g/lit. 
• Rata de acoperire: 15-18m2 /litru 
• Timp de uscare: 30 min la 25oC 
• Inflamabilitate: nu este cazul; 
• Grosimea filmului după uscare: 20-25μm/strat 
• Aplicabil pe orice tip de vopsea, lac, sau materiale de 

reparatii și refinisări. 
 
 
Depozitare 
Se va păstra în spaţiu închis la o temperatură între 5°C şi 
30°C, ferit de îngheț. Închideți etanș recipientul cu material 
nefolosit. 
 
Termen de valabilitate pe raft 
18 luni de la data fabricaţiei înscrisă pe ambalaj. 
După această perioadă se recomandă inspecția. 
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Pregătirea suprafeței 
Suprafața pe care urmează să fie aplicat P1 Base trebuie să fie uscată și curată. Este de preferat spălarea cu apă și detergent, 
apoi ștergerea și uscarea. 
Se degresează întreaga suprafață, apoi se șterge folosind o lavetă curată. Pentru o degresare eficientă se recomandată 
utilizarea produsului P1 Degreaser. 
 
Aplicarea vopselei 

Preparare Gata de aplicare 
Aditivare perle, pigmenți, fulgi 10-25 g/litru 
Sistem de pigmentare/aditivare recomandat Eye Candy Customz 
Lucrabilitate Nu se aplică 
Pulverizare Tip pistol: SATA 

5000 B RP 
alimentare 
gravitațională 

Duza 
 
1,2-1,4  mm 

Distanța 
 
10-15 cm 

Presiune 
 
2,2 bar 

Pasul de pulverizare (coat overlap) 60% 
Numărul de straturi aplicate Min.4 straturi.  

Aplicare numai după uscarea completă a stratului anterior 
5-10 min înainte de coacere 

Timp de uscare 30 min la 25oC 
Grosimea teoretică a stratului (DTF) 20-25 μm/strat 
Aplicarea straturilor 1-2 -P1Base 

3-4 -P1Base &pigmenți /perle /fulgi 
 
Informații adiționale 
La momentul aplicării P1 Base trebuie să fie la o temperatură de 18-25oC. 
P1 Base începe să se usuce în contact cu aerul. Din acest motiv este indicat să păstrați duza pistolului de vopsit umedă pentru 
a evita uscarea și/sau înfundarea. La depozitare, produsul trebuie ferit de îngheț. 
Curățirea uneltelor și echipamentelor trebuie făcută imediat prin spălare cu apă rece. 
 
Consumuri teoretice 
La o grosime a stratului de 20-25 μm, consumul specific teoretic este de 0,055-0,066 litri/m2, ceea ce corespunde unei rate de 
acoperire între 15 și 18 m2/litru. 
 
Informații de protecția muncii 
Evitați eliminarea în apă a produsului.  
Utilizați echipament de protecție. Evitați contactul cu pielea sau ochii. Clătiți bine cu apă, min. 15 min, în cazul în care v-au 
sărit stropi în ochi. 
In caz de contact cu pielea, spălați bine cu apă și săpun. 
In caz de ingestie, eliminați din stomac prin inducerea vomei, sau prin aspirație. Cereți ajutor de specialitate. 
In caz de dispersie în mediu, absorbiți folosind nisip, pământ sau alte materiale inerte. 
Atenție, produsul împrăștiat în mediu este foarte alunecos. 

 

 
Producător P1 Coatings BVBA, Belgia 

 
Exonerare de răspundere 
  
Toate informaţiile şi recomandările tehnice din acest document se bazează pe experienţa şi pe testele făcute de furnizorii noștri în laboratoarele proprii. Acest document încearcă să furnizeze toate 
informaţiile necesare utilizării cu succes a produselor pe care le comercializăm. Cu toate acestea, datorită marii variabilităţi a condiţiilor tehnice existente în şantiere, rezultatele finale pot varia de la 
caz la caz. De aceea, dozajul necesar în funcţie de condiţiile specifice locale şi/sau modalitățile cele mai bune de utilizare și aplicare, vor trebui determinate de client, prin teste făcute doar de 
personal calificat, în condiții reale. Produsul trebuie utilizat şi depozitat conform instrucţiunilor din fișa tehnică.  
Vectis TET srl–Bucureşti nu-şi asumă răspunderea pentru eventualele deteriorări sau rezultate defavorabile obţinute în urma depozitării şi /sau a utilizării defectuoase a produsului. 
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