
KAPCI COATINGS este liderul de piață și cel mai mare producător pentru sectorul auto în Egipt. 
Producția totală este de 95.000 de tone de vopsea și produse complementare conform statisticilor 
din 2012. Compania dispune de un sediu central întins pe o suprafață de 170.000 m.p., iar numărul 
total de angajați se ridică la 1.500.

La momentul actual, sistemul pus la punct 
de către KAPCI COATINGS - liderul de 
piață în Egipt în domeniul retușului 
auto - se află într-o continuă creștere 
pe piața africană și în țările din 
Orientul mijlociu, unde este recunoscut 
în principal pentru calitatea ridicată a 
produselor și pentru suportul tehnic mereu 
disponibil. KAPCI COATINGS oferă utilizatorilor 
săi soluții viabile bazate pe propria experiență în 
domeniu și servicii create special pentru a răspunde 
cerințelor ridicate de client.

KAPCI COATINGS a fost înființată în 1985 în Kantara, 
Egipt sub denumirea de „Kantara Paints and Chemical 
Industries“. Până în 1996 a produs vopsea pe bază de 
nitroceluloză pentru sectorul auto, moment în care a 
introdus pe piața egipteană un sistem de vopsire 
bazat pe un amestec de acryl și poliuretan 
ce s-a dovedit a fi un mare succes. 
În 2002 numele companiei se 
schimbă în  KAPCI COATINGS 
iar producția se mută 
într-o nouă locație în 
Port Said.

Principiile de bază ale companiei 
KAPCI COATINGS sunt: 

INTeGrITATeA
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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 vopsea uni, 
metalizată, perlă și cu efecte speciale. Sistemul este compus din 41 de pigmenți de 
culoare, 14 pigmenți metalici, 22 de perlată 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 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. 

Vopsea 2K 
Acrilică

Vopsea bază

Gama largă de produse include: 
 vopsea bază Kapci
 vopsea acrylică 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. 

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.
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Chiturile Kapci

Fillere și grunduri 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.

Latico 5250 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.

Kapci 805 este un grund bicomponent anticoroziv utilizat 
pentru pregătirea suprafețelor de oțel, aluminiu, tablă 
galvanizată precum și alte metale ușoare. Are adeziune 
bună la suprafață și proprietăți anticorozive.

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.

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 șlefuiște 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. 

Filler
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Alte materiale auxiliare
611 Diluant de pierdere 
615 Grund pentru plastic
616 Aditiv elasticizant 
003 Decapant vopsea 

Kapci 3100 este un produs bicomponent creat 
special pentru a fi aplicat peste vopsele de bază 
din gama Kapci 670. Are un luciu final intens și se 
întinde foarte bine. Kapci 3100 oferă o rezistență 
îndelungată și se comportă foarte bine la intemperii, 
asigurând protecție UV. Se utilizează împreună cu 
întăritorii Kapci: 651-normal, 652-rapid și 656-lent, 
fără a afecta luciul sau suprafața finală excelentă.

Latico 5800 este un produs bicomponent creat pentru a fi 
aplicat peste vopsele de bază din gama Kapci 670. Are luciu, se 
întinde bine și are un raport calitate/preț excelent. Întăritorul 
său dedicat este Latico 5610. 

Lacuri Kapci

Calitatea produselor este superioară, în timp ce sistemul simplificat 
promite cote maxime de productivitate și profitabilitate.

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
606 - Degresant pentru metal crud

Auxiliare

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

Diluant

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 condiților de aplicare cu 
o rată de reușită ridicată.
651 - Întăritor Standard  652 - Întăritor Rapid  
656 - Întăritor Lent

Lac
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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 facându-se în funcție de importanța 
lor pentru utilizator.

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 cît și 
pentru iOS. 

unelte pentru identificarea culorii

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
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International Variant box
International Variant Box este cea mai performantă 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. International Variant Box conține în total un număr aproximativ 
de 6.500 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“.

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.

Sistem de cartele magic Color 
Conține o gamă variată de culori exclusive 
Kapci din linia vopselelor speciale.

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.
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Compania KAPCI COATINGS manifestă un interes deosebit pentru partea operațiunilor de 
cercetare și dezvoltare necesare în cadrul unei industrii aflate în continuă mișcare, reinvestiind 
un procent de 1.5% din totalul cifrei rezultate din vânzări în acest departament. Scopul acestei 
investiții este de a ține pasul cu noutățile care apar în sectorul vopselelor auto. 
Activitatea de cercetare și dezvoltare reprezintă un factor-cheie în succesul înregistrat de către 
KAPCI COATINGS, companie ce își bazează cunoștințele din domeniu pe rezultatul muncii 
desfășurate de acest departament.

KAPCI COATINGS este dedicat calității, protejării mediului și asigurării unui climat de sanătate 
și siguranță ocupațională conform standardelor europene. De aceea a urmat pașii necesari 
obținerii unor certificate ISO prin intermediul TÜV Germania. Acestea sunt:
• ISO 9001:2008 - Managementul calității - reprezintă standardul cu cea mai largă răspândire 
și aplicare în ceea ce privește asigurarea îndeplinirii condițiilor de calitate ale bunurilor și 
serviciilor pe care un furnizor le livrează clienților săi. 

• ISO 14001:2004  - Management de mediu - furnizează liniile directoare cu privire la elementele 
unui sistem de management de mediu și implementarea acestuia, tratând principalele 
probleme implicate.

• ISO 18001:2007 (OHSmS) - Managementul sănătății și securității ocupaționale - reprezintă un 
standard internațional ce oferă aceele măsuri necesare pentru controlul riscurilor în domeniul 
sănătății și securității muncii și pentru îmbunătățirea performanțelor în acest domeniu.
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