
KAPCI COATINGS a fost înființată în 1985 în Kantara, Egipt sub 
denumirea de „Kantara Paints and Chemical Industries“. 

A cunoscut o ascensiune extraordinară oferind, de-a lungul 
timpului, utilizatorilor săi soluții viabile bazate pe propria 

experiență în domeniu, dar și o serie de servicii create 
special pentru a veni în întâmpinarea cerințelor ridicate de 

clienți. Anul 1996, reprezintă momentul în care compania alege 
să introducă pe piață un sistem de vopsire bazat pe un amestec de 

acryl și poliuretan, ce rămâne un veritabil succes chiar și astăzi.
La momentul actual, sistemul pus la punct de către KAPCI COATINGS 

– liderul de piață în Egipt în domeniul retușului auto – începe să devină din 
ce în ce mai cunoscut și acceptat pe piața europeană. Creșterea cunoscută pe 

piață africană cât și pe cea din țările din Orientul Mijlociu continuă, ea datorându-se 
în principal calității ridicate a produselor și suportului tehnic mereu disponibil.

info@romservice
#03 |  mart ie 2016



Vopsea 2K 
Acrilică

Vopsea bază

Kapcicryl 660 este un sistem de mixare acrylic bicomponent 
destinat retușului auto compus din 27 de pigmenți de culoare. 
Kapcicryl 660 oferă un strat final lucios, dur, rezistent în timp 
și care acoperă foarte bine. În combinație cu gama Kapci de 
întăritori – 651, 652 și 656 și cea de diluanți – 600, 601 – vopseaua 
poate fi aplicată cu ușurință și devine pretabilă pentru orice tip de 
retuș auto.
Diluția se face 2:1 + 30%.

Kapcibase 670 este un sistem de mixare pentru vopsea de bază ce 
oferă vopsele uni, metalizate, perlă și cu efecte speciale. Sistemul 
este compus din 41 de pigmenți de culoare, 14 pigmenți metalici, 
22 de perle și 5 xilarici. Se utilizează împreună cu lacurile și 
celelalte produse auxiliare recomandate de către Kapci pentru a 
obține un strat dur cu luciu intens care durează în timp.
Diluția se face 1:1.

Kapci Dima 9670 este un sistem de vopsele pe bază de apă 
destinat revopsirii autoturismelor și a vehiculelor comerciale, 
compus din 31 de pigmenți de culoare, 8 pigmenți metalici, 
20 de perle și 5 xilarici. Vopseaua de bază Kapci Dima 
9670 WB reduce semnificativ emisiile de solvent în mediul 
înconjurător. Sistemul de mixare oferă o bază largă de 
nuanțe ce include culori metalizate, perlate, uni și cele cu 
efecte speciale. Vopselele Dima pot fi lăcuite cu orice tip de 
lac Kapci pentru a obține un aspect final excelent și rezistent.

KAPCI COATINGS este lider în domeniul reparațiilor auto de mai bine de 
25 de ani. Sunt oferite produse de o înaltă calitate, însoțite de o serie de 
servicii, cursuri de instruire precum și suport tehnic. 
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Gama largă de produse include: 
 vopsea bază Kapci;
 vopsea acrylică Kapci;
 lacuri Kapci;
 chituri Kapci;
 întăritori Kapci;
 fillere și grunduri Kapci;
 diluanți și degresanţi Kapci; 
precum și multe alte produse din care se poate alege produsul cel mai 
indicat pentru fiecare utilizator în parte. 
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Întăritor

Întăritor

Întăritorii Kapci sunt întăritori pe bază de poli-izocianați destinați produselor 
Kapci bicomponente. Acești întăritori sunt creați special pentru vopsele 
Kapci 2K, lacuri, fillere și grunduri. Gama largă de întăritori permite optimizarea 
condițiilor de aplicare cu o rată de reușită ridicată.
651 – Întăritor Standard;
652 – Întăritor Rapid;
656 – Întăritor Lent.
Disponibil la: 0,5L; 2,5L.

Întăritorii Kapci 6023, 6025, 6027 sunt întăritori pe bază de poli-
izocianați și sunt destinați, în special, pentru prepararea lacului 
HS 2K Kapci 6020. Gama largă de întăritori permite optimizarea 
condiților de aplicare cu o rată de reușită ridicată.
Disponibil la: 0,5L; 2,5L.

Întăritori Kapci

Lac acrilic HS 2K Kapci 6020

Kapci 6020 este un lac HS destinat tuturor tipurilor de lucrări. Este ușor de 
aplicat, are luciu intens și o bună rezistență în timp. Se utilizează împreună cu 
întăritorii Kapci 6023 (Rapid), 6025 (Standard), 6027 (Lent) pentru a obține cele 
mai bune rezultate finale, mai ales atunci când este uscat la temperaturi înalte 
specifice lucrului în cabina de vopsire. 
 Lacul Kapci 6020 poate fi aplicat peste:
 1. vopsele de bază din gama Kapci 670; 
 2.  suprafețe vopsite pregătite în mod 

corespunzător.
Suprafețele ce urmează a fi suflate cu lac, vor fi șlefuite și degresate temeinic. 
Pentru curățarea și degresarea suprafețelor înainte de aplicarea vopselei de 
bază se recomandă utilizarea degresantului Kapci 605.
Disponibil la: 1L; 5L.

Lac

Întăritorii Kapci 6023, 6025, 6027

Diluanții Kapci permit adaptarea perfectă la diferitele tipuri de vâscozități ale 
produselor de retuș Kapci. Cu ajutorul lor, vâscozitatea poate fi ajustată pentru 
a optimiza și garanta aplicarea ideală indiferent de condițiile de lucru impuse.
600 – Diluant Standard; 600F – Diluant Rapid;
601 – Diluant Lent;  610F – Diluant Bază.
Disponibil la: 1L; 5L.

Diluant
Diluanţi Kapci
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Chituri Kapci
Chit

Chiturile poliesterice bicomponente Kapci sunt utilizate pentru a umple golurile 
și neregularitățile de pe caroserie, fiind cea mai indicată bază pentru întreg 
sistemul de vopsire Kapci, combinând aplicarea simplă cu șlefuirea ușoară.
Kapci 370 este un chit universal „light“ creat pentru umplerea golurilor de 
mari dimensiuni. Poate fi aplicat peste tablă crudă sau galvanizată, aluminiu 
și peste suprafețe mai vechi dar care au fost bine pregătite în prealabil.  
Kapci 370 poate fi utilizat sub orice tip de substrat Kapci. Pentru o mai bună 
protecție împotriva coroziunii pe suprafețe mari se recomandă aplicarea unui 
grund epoxidic înainte de folosirea acestui chit.
Disponibil la 4kg.

Fillere și grunduri Kapci

Kapci 625 este un filler bicomponent cu aspect uniform creat pentru a fi utilizat 
ca strat intermediar înaintea aplicării straturilor de vopsea acrylică 660 și cele 
de vopsea bază 670. Se aplică cu ușurință și are un aspect final neted.
Disponibil la 3L.
Kapci 626 este un filler acrylic cu aspect uniform și uscare rapidă creat pentru 
a fi folosit ca strat intermediar înaintea aplicării straturilor de vopsea 660 sau 
670. Se usucă rapid, se aplică cu ușurință și se șlefuiește bine. Poate fi aplicat 
peste grunduri originale de fabrică, peste fibră de sticlă tratată în prealabil 
cu grund pentru plastic Kapci 615, peste oțel, chit poliesteric, peste suprafețe 
vopsite și șlefuite, după o degresare prealabilă cu degresantul Kapci 605. 
Disponibil la: 1L (gri închis); 3L (gri închis); 1L (alb).

Filler

Auxiliare

Alte materiale auxiliare:
611 – Diluant de pierdere; 
615 – Grund pentru plastic;
616 – Aditiv elasticizant; 
003 – Decapant vopsea.

Degresanții Kapci sunt destinați utilizării în vederea îndepărtării prafului, 
a uleiurilor și a altor substanţe ce ar putea contamina suprafața de lucru.
605 – Degresant antisiliconic.

Auxiliare

Cod Descriere la aprox. 90°, 
respectiv 45°

Kapci M9700 Roșu spre Auriu

Kapci M9710 Verde spre Mov

Kapci M9720 Auriu spre Argintiu

Kapci M9730 Turcoaz spre Mov

Kapci M9740 Albastru spre Roșu

Kapci M9750 Argintiu spre Verde
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Sistem de culori Magic Colors 
Culorile speciale Kapci Magic Colors conțin particule de pigment multi-strat, ce dau stratului de vopsea 
posibilitatea de a-și schimba culoarea atunci când este privit din diferite unghiuri. Fiecare culoare din cadrul 
gamei are o cromatică extraordinară și un aspect strălucitor, în funcție de unghiul din care este privită și în 
funcție de unghiul luminii incidentale.
Culorile speciale Kapci Magic Colors sunt compatibile cu gama de vopsele Kapci 670 care sunt utilizate ca 

substrat de bază.
Pentru cele mai bune rezultate 

Kapci Magic Colors se vor aplica 
peste un substrat de vopsea 

de bază uni de culoare 
închisă (de ex. negru sau 
gri închis).



Este un chit universal „light“ creat în special pentru umplerea golurilor 
de mari dimensiuni. Poate fi aplicat peste tablă crudă sau galvanizată, 
aluminiu și peste suprafețe mai vechi dar care au fost bine pregătite în 
prealabil. Latico 5250 poate fi aplicat sub orice tip de substrat.
Disponibil la: 1 kg; 2,5 kg; 5 kg.

Este un lac acrilic potrivit pentru uscare fără căldură. Este conceput 
special pentru a fi pulverizat peste vopseaua de de bază Kapci și cea 
Ready Mix. Latico 5800 nu necesită adăugarea de diluant, astfel făcând 
aplicarea mai ușoară, reducând concomitent, atât timpul dedicat 
procedurii cât și costurile. Latico 5800 are un luciu intens și rezistă cu 
brio în timp, atunci când este utilizat împreună cu întăritorii Latico: 5600 
(Standard) și 5610 (Rapid).
Disponibil la: 1L; 5L.

Latico 5250

Latico 5800
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Conceptul de vopsea READY MIX reprezintă amestecul de culoare gata 
preparat, ambalat în cutii de 1L, la care se adaugă, în momentul aplicării 
propriu-zise diluant și/sau întăritor, în funcție de tipul vopselei (bază sau 

acryl). Se aplică în 2 straturi, iar identificarea culorii se face după marca 
automobilului.

Prin intermediul gamei READY MIX de la KAPCI, vă oferim un număr de 20 de 
culori, cunoscute ca fiind cele mai populare de pe piață, culori destinate revopsirilor 

integrale.

Cererea în creștere pentru acest tip de produs, a determinat lansarea acestei noi game și a 
deschis posibilitatea extinderii sale pe viitor. Astfel cele mai populare nuanțe devin disponibile, 

în formula gata preparată, la un preț cât mai accesibil pentru utilizatorul final. Nu s-a făcut rabat de 
la calitate, dimpotrivă, 
s-au comandat „direct 
în fabrică“ aceste 
culori gata preparate, 
folosind cu rigoare 
rețeta din Kapci Variant 
Box aferentă codului 
respectiv de culoare.

Vopsele Ready Mix

Vopsele preparate Kapci – Latico Ready Mix
Skoda

1 9102 Diamantsilber 163858 670

Volkswagen

1 LA7W Reflexsilber met 169545 670

2 LB5N Indigoblau perl 170229 670

3 LB9A Candy weiss 169422 2K

4 LA5G Perlblau 170399 2K

5 LA5E Maritimblau 168602 2K

Dacia

1 21B Rouge toreador pearl 156386 670

2 61G Bleu egee met 156221 670

3 D69 Gris platine met 156406 670

4 D42 Blue navy 183417 2K

5 21D Rouge passion 186499 2K

6 369 Alpin white 186532 2K

Ford

1 0 ZJNCWWA Moondust Silver 160105 670

2 G JAYCWWA Panther Black Pearl 163213 670

3 B3 XSC691A Diamond white 163756 2K

Opel

1 147 Starsilber 2 met 179651 670

2 157 Starsilber 3 met 179652 670

3 20R Saphirschwarz mica 182212 670

4 163 Lightsilber met 179657 670

5 474 Casablanca weiss 182578 2K



Ghidul de nuanțare – cercul cromatic
Reprezintă un ajutor atunci când se pune problema nuanțării culorilor. Ghidul include toți pigmenții lansați 
de Kapci pentru sistemul de retuș auto. Fiecare culoare e reprodusă cu exactitate cu ajutorul pigmenților 
regăsiți pe mașina de amestecat, fie 
că sunt nuanțe pure sau în amestec cu 
alb sau argintiu. Culorile perlate sunt 
aplicate pe un substrat negru sau alb 
pentru a reflecta mai bine efectul vizat. 
Fiecare pigment Kapci este localizat cu 
exactitate pe cercul cromatic pentru a face 
nuanțarea mai ușoară. Folosind ghidul 
de nuanțare se pot identifica mai ușor 
pigmenții necesari pentru eventualele 
ajustări de nuanțe.

Ghidul de culoare Kapci 
Acest sistem permite selectarea unei culori dintr-o gamă de 4000 de culori uni, 
metalizate și perlate. Chiar și în absența unui cod de culoare sistemul permite accesul 
total la familii de culoare și variante. Ghidul de culoare Kapci, reunește două volume: 
unul pentru culorile uni și altul pentru culorile metalizate și perlate, acoperind astfel 
întreg spectrul de culori. Codul este format din numărul paginii, litera corespunzătoare 
rândului și numărul atribuit coloanei.

International Variant Box conține în total un 
număr aproximativ de 7.000 de cartele ce se actualizează 
anual. Cartelele sunt aranjate în ordine alfabetică în funcție 
de numele producătorului auto și au o concordanță directă 
cu „programul de preparare a culorilor“.
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International Variant Box
International Variant Box este cea mai per-
formantă dintre metodele de identificare a 
culorii puse la dispoziție de către Kapci. 
Fiecare set conține cartele de culoare 
vopsite cu vopsea Kapci, cartele ce dau o 
vedere de ansamblu pentru nuanța de bază 
dar și pentru variantele acesteia, pentru 
toate variantele de culoare de actualitate 
ale producătorilor de vehicule. 



Interfața ușor de utilizat cuprinde:
1. Toate rețetele pentru culorile producătorilor de autovehicule cât și variante; 
2. Informații pigmenți (descriere-ambalare); 

3. Tendința pigmentului (vedere din față și lateral); 
4. Ghidul de culoare Kapci; 
5. Actualizări Online; 
6. Managementul stocurilor;
7. Conectarea la balanță electronică; 

8.  Raportare detaliată cu privire la consumul de material, 
inventar și procedura de comandă;

9. Management rețete proprii.

Kapci – SmartMix
Programul ce înlesnește identificarea culorii este disponibil acum și de pe 
smartphone prin intermediul noului sistem Kapci SmartMix. Aplicația pentru 
mobil reprezintă o modalitate convenabilă de a căuta și identifica nuanța potrivită, 
fiind disponibilă în mod gratuit atât pentru sistemul Android cât și pentru iOS. 

Alfabetul
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Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 36A tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550010, Str. Dealului nr. 12C tel./fax: 0269 225 100
Constanța 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.

KAPCI SYSTEM este un program precis și mereu actualizat de identificare a culorii ce vă pune la dispoziție 
rețeta cea mai potrivită pentru varianta de culoare căutată. Kapci vă pune la dispoziție și programul Kapci Mix 
pentru acele tipuri de căutări care din lipsa datelor exacte pot consuma timp inutil. Programul Kapci Mix 
grăbește procedeul de alegere al culorii. Utilizatorul trebuie doar să introducă date precum producătorul, 
anul, numele/descrierea culorii sau codul de culoare iar programul îi va genera rețeta în câteva secunde. 
Programul mai cuprinde Ghidul Culorilor, informații despre pigmenți cât și multe alte unelte utile în procesul 
de identificare a culorii. Programul modular Kapci Mix poate fi adaptat cerințelor individuale din fiecare 
vopsitorie auto, instalarea modulelor făcându-se în funcție de importanța lor pentru utilizator.


