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Compania ROBERLO a fost fondată în 1968 în Girona – Spania. Pornind 
de la o afacere de familie, aceasta s-a dezvoltat și specializat în fabricarea 
produselor destinate domeniului reparațiilor auto dar și în domeniul 
construcțiilor.

Compania este recunoscută pentru INOVAREA constantă, PERFECȚIO-
NAREA continuă a produselor sale și a metodelor de fabricație, cât și o 
preocupare permanentă pentru RESPECTAREA mediului înconjurător.

Datorită procesului de internaționalizare în ultimii ani, ROBERLO a devenit o 
companie de vârf în Europa în ceea ce privește fabricarea de produse chimice 
pentru diferite domenii industriale. ROBERLO este cunoscută astăzi ca un 
lider de piață, un formator de opinie și un dezvoltator ce determină trendul 
în domeniu, provocând mereu stereotipurile și conservatorismul cu idei noi și 
inovatoare. O perfecționare și o continuă schimbare astăzi este sinonim cu 
ROBERLO. Compania pune la dispoziția clienților săi doar produse de cea 
mai înaltă calitate realizate în condiții de supraveghere continuă a procesului 
tehnologic și respectând mediul înconjurător. 

www.roberlo.com

Prezentare generală



Laboratoarele de cercetare și dezvoltare de la ROBERLO 
sunt permanent angajate în activitatea de cercetare pentru 
dezvoltarea de produse inovatoare care oferă soluții la cerințele 
specifice ale fiecărui domeniu în parte.

Fiecare nou produs lansat este rezultatul unei analize atente a 
cerințelor utilizatorului final. Toate produsele propuse clienților 
sunt rezultatul unor teste de laborator amănunțite dar și a testelor 
efectuate de către clienți pilot atent selecționați, clienți ce și-au 
exprimat mulțumirea și au determinat evoluția produsului de la 
idee până la punerea lui pe piață.

Ca lider de piață în producția de chituri poliesterice ușoare și 
printr-o reevaluare a utilizării acestor produse bicomponente, 
compania ROBERLO și-a consolidat renumele de lider în acest 
domeniu. Produsele sale au fost certificate ISO 9001 încă din 
1997, certificare ce garantează și urmărește întregul proces de 
fabricație.

Fiind o companie europeană de top, încă din 2002 ROBERLO 
a fost certificată cu ISO 14001 ceea ce demonstrează angaja-
mentul acesteia față de respectarea mediului înconjurător.

Viziunea companiei
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Degresare

Șlefuire

Șlefuire uscată

Șlefuire umedă

Șlefuire cu mașina

Mixare

Raport amestecare 
2 produse

Raport amestecare 
3 produse

Aplicare

Aerare

Pulverizare

Pulverizant spray

Număr de straturi

Vâscozitate produs

Studiați fișa tehnică

Feriți de lumina soarelui

Feriți de ploaie

Închideți capacul

Uscare la I.R.

Timp uscare

Simboluri utilizate

Cuprins
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Chituri poliesterice LIGHT

Multiextender – Chit UNIVERSAL LIGHT

Multiextender – Chit UNIVERSAL LIGHT - pentru dozator

•	 Multiextender este un produs inedit. Este un chit ușor, 
multifuncțional. Avantajul principal în comparație cu 
alte chituri poliesterice standard este gradul mare de 
aderență atât la metalele galvanizate cât și la aluminiu. 
Gradul excelent de aderență este obținut menținând toate 
celelalte calități ale unui chit bun: aplicare facilă, uscare 
rapidă, șlefuire ușoară (începând cu abrazive P120).

•	 Fiind un chit „ușor“ este foarte avantajos din punct de vedere 
al consumului de material. Nu se „trage“ după uscare și 
nu se conturează. Respectă cerințele de mediu COV.

•	 Multiextender este un produs inedit. Este un chit ușor, 
multifuncțional. Avantajul principal în comparație cu 
alte chituri poliesterice standard este gradul mare de 
aderență atât la metalele galvanizate cât și la aluminiu. 
Gradul excelent de aderență este obținut menținând toate 
celelalte calități ale unui chit bun: aplicare facilă, uscare 
rapidă, șlefuire ușoară (începând cu abrazive P120).

•	 Fiind un chit „ușor“ este foarte avantajos din punct de vedere 
al consumului de material. Nu se „trage“ după uscare și 
nu se conturează. Respectă cerințele de mediu COV.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62333 750 ml (echivalent 1,5 kg) B6 8

RBR-74113 1 L (echivalent 2,0 kg) B6 8

Futura Glass – Chit FIBRĂ ULTRA LIGHT
•	 Chit poliesteric ultra-ușor cu fibră de sticlă, inovator, 

destinat reparației caroseriei. Poate fi aplicat pe acele 
suprafețe care necesită rezistență și aderență maximă.

•	 Datorită rețetei speciale, este un chit mult mai moale și mai 
flexibil decât alte chituri cu fibră de sticlă și de aceea este ușor 
de aplicat. Compoziția chitului diminuează apariția porilor ce pot 
apărea după aplicare, iar aceasta reprezintă principalul avantaj. 
Se elimină astfel, unul din pașii necesari în cadrul procedurii 
de reparație, comparativ cu alte chituri cu fibră de sticlă.

•	 O suprafață mai fină, ușurința crescută la șlefuire și reducerea 
timpului alocat lucrării sunt toate aspecte nemaiîntâlnite în 
folosirea chitului cu fibră de sticlă; așadar FUTURA GLASS 
este un produs de generație nouă. Respectă cerințele 
legislației cu privire la reducerea emisiilor de COV.

P120–240 100 : 2–3% 20–30 min
20°C

P120–240

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61005 1,00 L – Bej (echivalent 2 kg) A6 8

RBR-61013 1,50 L – Bej (echivalent 3 kg) A6 8

RBR-65093 2,25 L – Bej (echivalent 4,5 kg) A6 4P120–240 100 : 2–3% 20–30 min
20°C

P120–240

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61014 1,30 L cartuș – Bej (echivalent 2,6 kg) A6 6

RBR-61015 1,65 L cartuș – Bej (echivalent 3,3 kg) A6 6

RBR-61459 2 kg ranforsat 1

RBR-61458 2 kg 1

RBR-61460 3 kg ranforsat 1
P120–240 100 : 2–3% 20–30 min

20°C
P120–240

1,2 kg/L

1,2 kg/L

1,2 kg/L
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Chituri poliesterice LIGHT Chituri poliesterice

Dupla – Chit SOFT

•	 Chit poliesteric destinat reparațiilor caroseriei.
•	 Este un produs multifuncțional care poate fi aplicat 

cu o aderență perfectă la suprafețe de tablă, tablă 
galvanizată, tablă zincată și aluminiu.

•	 Este facil de aplicat datorită texturii fine și cremoase.
•	 Ușor de șlefuit.
•	 Poate fi, de asemenea, utilizat ca și chit 

de încărcare sau de finisare.

Plus 18 – Chit UNIVERSAL
•	 Chit poliesteric pentru caroserie destinat reparațiilor rapide.
•	 Are o adeziune excelentă la metal și putere de umplere 

ridicată ce permite acoperirea defectelor mari.
•	 În urma șlefuirii nu lasă pori.
•	 Este un chit multifuncţional de încărcare și de finisare.
•	 Șlefuire ușoară.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-65069 1,8 kg GW A30 8

RBR-64587 4,0 kg GW A30 8
P80–150 100 : 2–3% 20–30 min

20°C
P80–240

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62306 2 kg A2 8

RBR-62525 5 kg A2 4
P80–150 100 : 2–3% 20–30 min

20°C
P80–240

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64948 1,8 kg A34 8

Multi 8000 – Chit SUPER SOFT
•	 Chit poliesteric multifuncţional destinat reparațiilor caroseriei.
•	 Este un produs ce poate fi aplicat cu o aderență perfectă la 

suprafețe de tablă, tablă galvanizată, tablă zincată și aluminiu.
•	 Este facil de aplicat datorită texturii fine și cremoase.
•	 Calitățile sale tixotropice asigură o 

aplicare facilă și în zonele dificile.
•	 Foarte ușor de șlefuit.
•	 Nu lasă pori.
•	 După uscare nu se trage.
•	 Poate fi, de asemenea, utilizat ca și chit 

de încărcare sau de finisare.

P80–150 100 : 2–3% 20–30 min
20°C

P80–240
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Chituri poliesterice speciale

Masticplast – Chit PLASTIC
•	 Chit poliesteric ultra-elastic destinat reparațiilor 

pieselor din plastic și pieselor supuse vibrațiilor.
•	 Aderă foarte bine la orice tip de plastic folosit în industria auto.
•	 Asigură o rezistență mecanică foarte bună piesei reparate.
•	 Culoare negru.
•	 Șlefuire medie.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61054 1,6 kg B2 8

Aluminio – Chit ALUMINIU
•	 Chit poliesteric cu pigmenți metalici.
•	 Aderența sa, gradul de întărire și rezistența sunt 

superioare calităților chiturilor convenționale, asigurând 
astfel o lucrare perfectă în cazul metalelor oxidate.

•	 Este ușor de șlefuit și deci se pretează 
foarte bine pentru încărcare.

•	 Se recomandă în mod deosebit la reparația 
pieselor de caroserie din aluminiu.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61057 1 kg A11 8
P150–180 100 : 2–3% 20–30 min

20°C
P150–240

P80–150 100 : 2–3% 20–30 min
20°C

P80–240

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62158 750 g B3 8

RBR-61049 1,5 kg B3 8

RBR-61051 2,5 kg B3 8

Resinplast – Chit FIBRĂ
•	 Chit poliesteric cu fibră de sticlă pentru sporirea rezistenței.
•	 Indicat pentru repararea reperelor din plastic 

și a zonelor atacate de rugină.
•	 Lungimea redusă a fibrei, 6 mm, asigură o aplicare ușoară.
•	 Șlefuire medie.

P80–150 100 : 2–3% 20–30 min
20°C

P80–240
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Chituri poliesterice speciale

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61055 1,3 kg B1 8

Sn-96 – Chit METAL STRUCTURAT
•	 Chit metalic cu densitate specifică medie.
•	 Duritatea și rezistența sa înaltă au fost create special pentru 

a se adresa sigilării părților sudate, reparării zonelor ruginite 
din caroserie sau aplicării acolo unde filetarea este necesară.

•	 Este rezistent la hidrocarburi de tipul petrolului și al motorinei 
și la anumiți acizi, ca cei conținuți de bateriile auto.

•	 Înainte de vopsire trebuie izolat cu chit 
poliesteric înaintea aplicării de filler.

P60–120 100 : 2–3% 20–30 min
20°C

P60–80

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62037 1 L (1,5 kg) C1 12

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61080 1 kg B5 6

RBR-61081 5 kg B5 4

RBR-61083 1 kg – Kit reparații B5 1

A–80 – Chit PISTOLABIL

Vetroresina – Rășină acrilică cu întăritor

•	 Chitul se usucă rapid, se modelează ușor, iar suprafața 
rămâne fină în urma șlefuirii. Se poate aplica în strat grosier 
fără riscul de a se prelinge. De remarcat este puterea de 
încărcare ceea ce permite umplerea golurilor cu succes.

•	 Este ideal pentru reparația pieselor lovite de grindină.
•	 A-80 se poate aplica direct pe metal, pe suprafețe tratate 

cu grunduri epoxidice sau direct peste vopsea.
•	 Nu trebuie aplicat pe suprafețe termoplastice 

sau peste vopsea nitrosintetică.

•	 Rășină poliesterică lichidă ce se pretează 
la reparațiile suprafețelor metalice dar și la 
îmbinarea pieselor din plastic ranforsat.

2,0–2,5 mm
2–3 bar

1–3 h–20°C
45 min–60°C

5–10 min
20°C

100 : 2–3%P150–180

P150–180 100 : 2–3% 20–30 min
20°C

P150–240
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Fillere, grunduri

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62752  500 ml C21 12

Cod Descriere Bax

RBR-62640 KX45 standard – 500 ml 12

RBR-62643 KX46 rapid – 500 ml 12

NS21 – Aditiv ud-pe-ud Versis

KX4 – Întăritor Versis

•	 Este un aditiv ce transformă Versis într-un filler ud-pe-ud.
•	 Prin combinarea sa cu Versis transformă acest filler 

într-un  produs ce se poate aplica ud-pe-ud și usca 
împreună cu stratul de vopsea și lac superior.

•	 Se recomandă în cazul pieselor noi, înlocuite.

Tabel Mixare Versis
Filler de încărcare Filler izolator Filler ud pe ud

Versis 5 100 g 5 100 g 2 100 g

Întăritor 1  15 g 1  15 g 1  35 g

NS21 – – – – 1  35 g

VOC Plus – – 1  13 g

Straturi 2,5 – 3 2 1 – 2

•	 Întăritor pentru filler Versis.
•	 Se combină 5 : 1 la volum.
•	 După amestecare produsul finit 

este activ timp de 30 de minute.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62743 S1 Alb 2,5 L C21 4

RBR-62744 S4 Gri 2,5 L C21 4

RBR-62745 S7 Negru 2,5 L C21 4

Versis – Filler 5 : 1 VERSATIL
•	 Cel mai performant primer – filler compatibil cu toate liniile 

de vopsea pe bază de apă sau solvent de pe piață.
•	 Primer – Filler HS bicomponent cu emisii de solvent reduse 

ce garantează utilizarea completă și multifuncțională 
datorită celor 3 metode de aplicare disponibile: 
filler de încărcare; filler izolator; filler ud-pe-ud.

•	 Cele 3 nuanțe disponibile asigură potrivirea nuanței în funcție 
de culoarea reperului și a puterii de încărcare utilizate.

•	 În plus, respectând tehnologia utilizată în cazul 
categoriei ECOPRO, fillerele din gama VERSIS respectă 
legislația UE cu privire la emisiile de solvent.

1–3 straturi

5 : 1 : 1

1,6–2,0 mm
2–3 bar

P150–180

5–10 min
20°C

1–2 h–20°C
20 min–60°C

P240–600 P360–500
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Fillere, grunduri

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62885 Gri 1 L C19 12

RBR-62386 Gri 4 L C19 4 

Cod Descriere Bax

RBR-61262 F500 standard – 250 ml 12

RBR-61263 F500 standard – 1 L 6

RBR-61264 F600 rapid – 250 ml 12

RBR-61265 F600 rapid – 1 L 6

Multyfiller Express – Filler 4 : 1 RAPID 

F600 – Întăritor pentru Multyfiller Plus

•	 Filler acrilic bicomponent HS destinat reparațiilor caroseriei auto.
•	 La dezvoltarea acestui produs s-a ținut cont de două 

aspecte esențiale: calitatea lucrării și ușurința în aplicare.
•	 Acest filler asigură o izolare de înaltă calitate și 

o aderență excelentă la chiturile poliesterice 
și la vopseaua veche bine mătuită.

•	 Uscare rapidă.

•	 Întăritor pentru Multyfiller Plus.
•	 Se combină 4 : 1 la volum.
•	 După amestecare produsul finit 

este activ timp de 30 de minute.

1–3 straturi

4 : 1 : 1

1,6–2,0 mm
2–3 bar

P150–180

5–10 min
20°C

1 h–20°C
20 min–60°C

P240–600

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61093 Z1 Gri deschis 1 L C18 12 

RBR-61094 Z1 Gri deschis 4 L C18 4 

RBR-61095 Z4 Gri închis 1 L C18 12 

RBR-61096 Z4 Gri închis 4 L C18 4 

RBR-62696 Z6 Negru 4 L C18 4 

Multyfiller Plus – Filler 4 : 1 STANDARD
•	 Filler acrilic bicomponent HS.
•	 Rețeta modernă, conținutul de pigment anticoroziv 

și rezistența chimică asigură putere de acoperire 
superioară și în același timp, ușurință în șlefuire.

•	Toate aceste caracteristici fac din MULTYFILLER PLUS 
o bază perfectă pentru rezultate finale excelente.

•	 MULTYFILLER PLUS respectă cerințele de 
mediu datorită conținutului scăzut de COV.

1–3 straturi

4 : 1 : 1

1,6–2,0 mm
2–3 bar

P150–180

5–10 min
20°C

1–2 h–20°C
20 min–60°C

P240–600 P360–500

P360–500
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Fillere, grunduri

Cod Descriere Bax

RBR-61307 P5000 standard – 500 ml 12

RBR-61308 P5000 standard – 1 L 12

RBR-61311 P6000 rapid – 500 ml 12

RBR-61312 P6000 rapid – 1 L 12

RBR-61315 P7000 ultrarapid – 1 L 12

P – Întăritor Multyfiller Express
•	 Întăritor pentru Multyfiller Express.
•	 Se combină 4 : 1 la volum.
•	 După amestecare produsul finit 

este activ timp de 30 de minute.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61084  M1 Gri deschis 1 L C15 12

RBR-61086  M1 Gri deschis 4 L C15 4

RBR-62704  X5 Gri închis 1 L C15 12

RBR-62705  X5 Gri închis 4 L C15 4

RBR-62002 MX3 Gri mediu 1 L C15 12

RBR-64427  MX3 Gri mediu 2,5 L C15 4

RBR-62003  MX3 Gri mediu 4 L C15 4

Cod Descriere Bax

RBR-61254 MX503 standard – 200 ml 12

RBR-61255 MX503 standard – 800 ml 6

RBR-61256 MX603 rapid – 200 ml 12

RBR-61257 MX603 rapid – 800 ml 6

RBR-61259 MX703 ultrarapid – 200 ml 12

RBR-61260 MX703 ultrarapid – 800 ml 6

Megax – Filler 5 : 1 DE ÎNCĂRCARE 

MX – Întăritor Megax

•	 Filler acrilic bicomponent destinat reparațiilor caroseriei.
•	 În procesul de dezvoltare al produsului au fost accentuate două 

aspecte: calitatea și ușurința în aplicare în cadrul atelierului.
•	 Are putere mare de încărcare și o excelentă aderență 

la chituri, fillere și repere vopsite bine șlefuite.
•	 Utilizați cele două culori disponibile M1 (gri deschis) 

si X5 (gri închis) fie separat fie prin mixare în cantități 
predefinite pentru a obține orice nuanță necesară.

•	 Întăritor pentru filler Megax.
•	 Se combină 5 : 1 la volum.
•	 După amestecare produsul finit 

este activ timp de 30 de minute.

1–3 straturi

5 : 1

1,6–2,0 mm
2–3 bar

P150–180

5–10 min
20°C

1–2 h–20°C
20 min–60°C

P240–600 P360–500
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Fillere, grunduri

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62713 1 L C20 6

Hydrax – Filler pe bază de apă
•	 Se pretează atât la lucrări punctuale cât și la cele de mare 

anvergură și asigură o aderență excelentă pe o mulțime 
de suprafețe șlefuite utilizate in domeniul auto, cum ar 
fi: tablă, aluminiu, tablă galvanizată, inox și plastic.

•	 Se poate aplica și peste vopsele auto, vopsele originale, 
chituri poliesterice și grunduri anticorozive. Peste acest 
filler pot fi aplicate și vopsele pe bază de apă.

•	 Aditivii anticorozivi conținuți protejează tabla de oxidare.
•	 Se poate dilua 5÷10% cu apă distilată.

1–3 straturi

10 : 1

1,6–2,0 mm
2–3 bar

P150–180

5–10 min
20°C

1–2 h–20°C
20 min–60°C

P240–600 P360–500

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61105 ISOLCAR gri deschis 1L (1,3 kg) C13 12

RBR-61330 SO72 – standard 1 L 6

Isolcar – Filler 1K ULTRA RAPID

•	 Grund-filler monocomponent destinat lucrărilor pe caroserie. 
Atributele sale principale sunt uscarea foarte rapidă și puterea 
mare de umplere. Datorită uscării rapide, ISOLCAR este 
produsul ideal pentru lucrările ce trebuie terminate rapid.

•	  ISOLCAR este un grund-filler cu putere de umplere 
ridicată care odată uscat și șlefuit, formează platforma 
ideală pentru vopsire fără a absorbi luciul vopselei.

•	 Peste  ISOLCAR se poate aplica orice tip de vopsea.
•	 Se diluează 50 - 70% cu diluant NITRO SO72.

2 : 1P150–180

1–3 straturi1,6–2,0 mm
2–3 bar

5–10 min
20°C

1–2 h–20°C
20 min–60°C

P240–600 P360–500

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61115 800 g C4 12

RBR-61117 800 g 6

Survinil – Primer anticoroziv de fosfatare
•	 Primer multifuncțional cu rol dual bine definit: garantează o 

bună aderență și protejează metalul de coroziune. Este un bun 
primer anticoroziv conținând fosfat de zinc. Acesta este un 
pigment non-toxic, spre deosebire de alți pigmenți anticorozivi 
care conțin crom, plumb sau alte elemente care reprezintă 
un risc pentru sănătate și care poluează mediul. Sudarea 
suprafeței este posibilă fără producerea unor vapori toxici.

•	 Este recomandat pentru utilizare în cazul suprafețelor 
galvanizate sau a celor din aluminiu. 

•	 Reactiv pentru Survinil.
•	 Se combină 1 : 1 la gramaj (nu la volum).
•	 După amestecare produsul finit 

este activ timp de 48 de ore.

P150–180 1 : 1
gramaj

1,6–1,8 mm
2–3 bar

1–3 straturi 20–30 min
20°C
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Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62944 1 L E37 12

RBR-62945 5 L E37 3

Superior 150 HS – Lac UNIVERSAL HS 2 : 1

Premium - 250 HS – Lac HS VERSATIL 2 : 1

•	 Lac poliuretanic HS foarte ușor de aplicat, destinat 
domeniului auto. După aplicare, se usucă rapid 
iar luciul obținut este unul superior.

•	 Se aplică direct peste stratul de vopsea la 15–20 de minute 
de la evaporarea solventului. Se recomandă aplicarea 
unui strat subțire, urmat de o mână plină. Se poate aplica 
suplimentar încă o mână plină pe suprafețele orizontale. Este 
important ca între straturi să se permită aerarea lacului.

•	 Poate fi diluat cu până la 25% cu diluant S321; 
S322; S324 pentru a-i crește fluiditatea.

•	 Poate fi atât șlefuit cât și polishat cu ușurință, în 
vederea eliminării posibilelor imperfecțiuni.

•	 Lac HS ușor de aplicat. Există posibilitatea obținerii unei 
grosimi graduale rezultate din aplicarea uniformă pe verticală.

•	 Aspectul final este caracterizat de un luciu 
excelent, uniformitate și rezistență.

•	 Se polishează foarte ușor după uscarea în profunzime.
•	 Se poate dilua 5% cu diluant S321; S322; S324 

dacă se dorește o vâscozitate mai redusă.
•	 Se recomandă aplicarea unui strat subțire, urmat de 

o mână plină. Se poate aplica suplimentar încă o 
mână plină pe suprafețele orizontale. Este important 
ca între straturi să se permită aerarea lacului.

Cod Descriere Bax

RBR-61304 P4000 lent – 1 L 12

RBR-61307 P5000 standard – 500 ml 12

RBR-61309 P5000 standard – 2,5 L 3

RBR-61311 P6000 rapid – 500 ml 12

RBR-61313 P6000 rapid – 2,5 L 3

RBR-61315 P7000 ultrarapid – 1 L 12

P – Întăritor Superior 150 HS
•	 Întăritor pentru lacul Superior 150 HS.
•	 În funcție de temperatura exterioară se 

poate alege întăritorul potrivit.
•	 După amestecare lacul trebuie 

aplicat în 20÷30 de minute.

VOC
OK

Lacuri HS 

16–19 s
DIN4/20°C

1,3–1,4 mm RP
2–3 bar

2 : 1
+ 10–25%

1,5 straturi 5–10 min 
20°C

6 h–20°C
30 min–60°C

16–19 s
DIN4/20°C

1,3–1,4 mm RP
2–3 bar

2 : 1 + 5% 2 straturi 5–10 min 
20°C

6 h–20°C
30 min–60°C

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62946 1 L E38 12

RBR-62947 5 L E38 3

VOC
OK
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Lacuri HS 

Cod Descriere Bax

RBR-62080 C354 lent – 1 L 12

RBR-62082 C355 standard – 500 ml 12

RBR-62084 C355 standard – 2,5 L 3

RBR-62085 C356 rapid – 500 ml 12

RBR-62087 C356 rapid – 2,5 L 3

Cod Descriere Bax

RBR-64929 G5005 standard 500 ml 12

RBR-65004 G5005 standard 2,5 L 3

RBR-65016 G5004 lent 2,5 L 3

C35 – Întăritor Premium 250 HS

G 5005 – Întăritor Global 50

•	 Întăritor pentru lacul Premium 250 HS.
•	 În funcție de temperatura exterioară, se 

poate alege întăritorul potrivit.
•	 După amestecare, lacul trebuie 

aplicat în 20÷30 de minute.

•	 Întăritor pentru lacul Global 50.
•	 După amestecare lacul trebuie 

aplicat în 20÷30 de minute.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64928 1 L E56 12

RBR-65002 5 L E56 3

Global 50 – Lac acrilic 2 : 1 de UZ GENERAL 
•	 Lac bicomponent de ultimă generație, cu 

raport de mixare de 2 : 1.
•	 Fiind ușor de aplicat, este în mod deosebit indicat pentru 

revopsiri integrale sau pentru reparații punctuale.
•	 Utilizarea lui se face prin aplicarea a două mâini 

pline, pentru a asigura aplicarea rapidă și ușoară.
•	 Aspectul final este excelent, cu un nivel ridicat 

al luciului și cu timp de uscare rezonabil.
•	 Diluție 5–10% cu S321; S322; S324.

16–19 s
DIN4/20°C

1,3–1,4 mm RP
2–3 bar

2 : 1 
+ 5–10%

2 straturi 5–10 min 
20°C

6 h–20°C
30 min–60°C
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Lacuri HS

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-63040 3,78 L E39 3

Cod Descriere Bax

RBR-62639 KX44 lent – 500 ml 12

RBR-62640 KX45 standard – 500 ml 12

RBR-62643 KX46 rapid – 500 ml 12

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64584 1 L E45 12

VT 141 Express – Lac ULTRARAPID 4 : 1

KX4 – Întăritor Dual Matt (Versis)

Dual Matt – Lac MAT HS

•	 Lac acrilic bicomponent cu uscare rapidă și luciu intens.
•	 Ideal pentru reparații punctuale sau pentru 

vopsirea elementelor unei caroserii.
•	 Foarte ușor de aplicat datorită vâscozității scăzute chiar 

și la temperaturi joase, evitându-se astfel gazările.
•	 Se poate dilua maxim 5% cu S321; S322; S324.
•	 Datorită caracteristicilor sale, produsul se polishează 

rapid și ușor. A fost conceput special pentru piața 
USA și pentru vopsiri fără cuptor de uscare.

•	 Întăritor pentru lacul Dual Matt.
•	 În funcție de temperatura exterioară se 

poate alege întăritorul potrivit.
•	 După amestecare lacul trebuie 

aplicat în 20÷30 de minute.

•	 Lac mat bicomponent multifuncțional destinat domeniului auto și 
aplicațiilor industriale. Pentru mixare consultați fișa tehnică E45.

•	 Poate fi utilizat ca lac în cazurile în care se dorește un aspect mat. 
Dacă se dorește obținerea unui aspect satinat, poate fi combinat 
cu o serie de lacuri bicomponente din gama Roberlo. Aspectul 
satinat va diferi în funcție de lacul ales pentru combinație.

•	 Este recomandat în mod special pentru lucrări parțiale, dar și 
integrale, garantează o calitate ridicată și finisaje rezistente în timp.

•	 Se poate dilua 15% cu S321; S322; S324.
•	 Uscare doar la cuptor, 35–40 minute la 60°C.

Cod Descriere Bax

RBR-62227 CT5 standard – 0,945 L 6

RBR-62329 CT6 rapid – 0,945 L 6

CT – Întăritor VT 141 Express
•	 Întăritor pentru lacul VT 141 Express.
•	 În funcție de temperatura exterioară se 

poate alege întăritorul potrivit.
•	 După amestecare lacul trebuie 

aplicat în 20÷30 de minute.

16–19 s
DIN4/20°C

1,3–1,4 mm RP
2–3 bar

3 : 1 
+ 15%

2 straturi 5–10 min 
20°C

35–40 min 
60°C

16–19 s
DIN4/20°C

1,3–1,4 mm RP
1,5–1,8 bar

4 : 1 + 5%

1,5 straturi 5–10 min 
20°C

6 h–20°C
15 min–50°C
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Lacuri HS Diluanți, degresanți, aditivi

Cod Descriere Bax

RBR-63131 S321 – rapid 1 L 6

RBR-62136 S322 – standard 1 L 6

RBR-62137 S322 – standard 5 L 4

RBR-62160 S324 – lent 1 L 6

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64949 500 ml G11 12

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61335 500 ml G2 12

S321; S322; S324 – Diluant acrilic

FLASH – Aditiv accelerator de uscare 

Antisiliconas – Aditiv antisiliconic

•	 S321 – Diluant acrilic rapid pentru lacuri si fillere Roberlo.
•	 S322 – Diluant acrilic standard pentru lacuri si fillere Roberlo.
•	 S324 – Diluant acrilic lent pentru lacuri si fillere Roberlo.

•	 FLASH este un accelerator de reacţie ce reduce 
timpul de uscare a produselor 2K între 20-50%.

•	 Se recomandă folosirea doar când temperatura este sub 18°C.
•	 Se poate adăuga maxim 2% în lacuri 2K și 1% în fillere 2K.

•	 Aditiv ce previne separarea vopselei pe 
suprafețele contaminate cu silicon.

•	 Când vopseaua nu reușește să acopere suprafața, datorită 
prezenței siliconului sau a unsorii, pe aceasta apar niște 
formațiuni denumite „ochi de pește“. Pentru a evita această 
problemă, înainte de vopsire, suprafața trebuie curățată cu 
un degresant, cum ar fi DA-93. Dacă totuși apar probleme 
tip „ochi de pește“, adăugați 5% ANTISILICONAS la vopsea 
pentru a o putea modifica în așa fel încât să adere la suprafață.

•	 Aditivul este compatibil și poate fi utilizat cu 
orice tip de vopsea din domeniul auto.
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Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64578 1 L G8 6

RBR-64725 400 ml H25 6

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61318 1 L G1 6

RBR-61319 5 L G1 4

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64484 4 L G7 4

A648 – Diluant de pierdere

DA-93 – Degresant universal

WD-93 – Degresant pe bază de apă

•	 A648 este un aditiv blend-in special pentru 
produse bicomponente, vopsele sau lacuri.

•	 Ajută la uniformizarea zonelor adiacente zonei vopsite 
în cadrul lucrărilor parțiale, garantând o integrare 
perfectă între aspectul original și cel retușat.

•	 Se evită astfel, necesitatea de a vopsi sau lăcui piesele integral, 
reducând semnificativ timpul dedicat reparațiilor, consumul de 
produse și folosirea diferitelor tipuri de sisteme de uscare. 
 
FADE OUT SPRAY

•	 Diluant de pierdere pentru vopsele și lacuri 2K.
•	 Se poate aplica peste orice vopsea sau lac pe bază de solvent.

•	 Este un degresant creat special pentru curățarea 
suprafețelor ce urmează a fi vopsite.

•	 Nu este un degresant agresiv. Este indicat pentru 
îndepărtarea unsorii și a siliconului de pe zonele ce 
urmează a fi vopsite, fără a afecta suprafețele degresate.

•	 Este un produs indicat pentru curățarea pieselor din plastic, 
eliminând siliconul și ceara folosite ca agenți de demulare.

•	 Degresant pe bază de apă creat special pentru 
curățarea suprafețelor ce urmează a fi vopsite.

•	 Garantează curățarea suprafeței înainte de aplicarea vopselei.
•	 Îmbunătățește aderența.
•	 Elimină urmele de unsoare, ulei și silicon 

fără a afecta suprafața degresată.
•	 Permite curățarea și uscarea suprafeței cu ajutorul unei 

lavete, eliminând astfel reziduurile de pe suprafață.
•	 Recomandat în cazul lucrului cu vopsele pe 

bază de apă, ca și degresant final.

Diluanți, degresanți, aditivi

Cod Descriere Bax

RBR-64026 2,5 L 4

DA-226 – Degresant pentru plastic •	 Este un degresant antistatic special pentru curățarea 
suprafețelor din plastic ce urmează a fi vopsite.

•	 Nu este un degresant agresiv. Este indicat pentru 
îndepărtarea unsorii și a siliconului de pe zonele ce 
urmează a fi vopsite, fără a afecta suprafețele degresate.

•	 În urma degresării suprafeţele nu mai atrag praful.

roberlo car refinishing

Fade Out Spray

5–10 min
20°C



Masticuri, antifoane, ceară
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Cod Descriere Fișa Bax

RBR-63067 Negru 1 kg D1 12

RBR-63068 Gri 1 kg D1 12

RBR-63069 Alb 1 kg D1 12

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61132 Gri 1 kg D16 12

RBR-61133 Negru 1 kg D16 12

Siltex 800 – Antifon clorcauciuc

Hidrotex – Antifon clorcauciuc pe bază de apă

•	 Antifon HS de înaltă performanță pretabil la aplicarea atât pe 
repere visibile cât și pe cele mai puțin vizibile ale caroseriei, 
care necesită restaurarea nivelului inițial de antifon.

•	 Produsul, caracterizat de un nivel de flexibilitate ridicat, 
este ideal pentru a oferi protecție anticorozivă și împotriva 
impactului asupra pragurilor, podelelor și a pasajelor de roată.

•	 În plus, garantează o antifonare optimă atunci 
când este aplicat pe repere cu un grad ridicat de 
vibrație, cum ar fi uși, portbagaje, aripi interioare.

•	 După uscare, textura excelentă creată de SILTEX 800, 
permite vopsirea acesteia, rezultând un luciu perfect.

•	 Antifon clorcauciuc pe bază de apă. Pentru că nu conține 
sovent și fiind un produs de generație nouă respectă mediul 
înconjurător și cele mai noi reglementări în domeniu.

•	 Poate fi aplicat pe suprafețe ce necesită o 
bună antifonare. După uscare, formează o 
peliculă elastică, rezistentă la zgârieturi.

•	 Datorită tixotropiei sale, HIDROTEX este 
ușor de aplicat fiind foarte fluid.

•	 Se poate aplica peste grunduri anticorozive, fillere 
poliuretanice, vopsele uscate sau chiar direct pe tablă 
pentru a o proteja împotriva coroziunii. Peste HIDROTEX 
se poate aplica, după 60 de minute, orice tip de vopsea.

2 straturi
5–10 min

20°C

2 straturi
5–10 min

20°C

60 min
20°C

60 min
20°C

1–2
straturi

1–2
straturi

P150

P150

Diluanți, degresanți, aditivi

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61418 1 L D9 12

Cavitex – Ceară pentru interioare
•	 Ceară creată special pentru protejarea spațiilor interioare 

din caroserie cum ar fi: interioare uși și praguri, aripi etc.
•	 Formează o peliculă protectoare, este impermeabil, flexibil 

și are putere de aderență la o gamă largă de temperaturi.
•	 Oferă rezistență bună la zgârieturi, umiditate și gama 

de detergenți folosiți pregnant în domeniu.
•	 Solventul utilizat în rețeta acestui tip de ceară nu 

dăunează vopselei existente pe caroserie.

2 straturi
5–10 min

20°C

60 min
20°C

1–2
straturi

P150
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Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64545 Gri metalizat 1 kg D10 12

Sigiltex – Mastic pensulabil
•	 Mastic monocomponent pensulabil utilizat în domeniul 

auto pentru etanșarea tuturor îmbinărilor de piese, a 
interioarelor de portbagaj, a pasajelor de roată etc. Are 
calități de etanșare excelente și este foarte rezistent la 
torsiuni, apă și vibrații. Calitățile sale sunt garantate pe viață.

•	 Conținutul scăzut de solvent și cantitatea însemnată 
de rășină folosită garantează o aderență excelentă și o 
coeziune ridicată pe orice suprafață; chiar și în cazul în care 
aplicarea se face în strat gros, acesta nu se va fisura.

•	 Peste SIGILTEX se poate aplica orice tip de vopsea.

RPS 55 – Mastic poliuretanic

RPG 60 – Mastic parbriz

•	 Mastic poliuretanic monocomponent de elasticitate medie/
ridicată pretabil pentru etanșarea, îmbinarea și fixarea diferitelor 
materiale folosite în domeniul auto, industrial și cel de construcții.

•	 Este un produs ușor de aplicat care oferă o aderență 
excelentă la lemn, metal, poliester, poliester 
ranforsat cu fibră de sticlă, aluminiu etc.

•	 Adeziv poliuretanic monocomponent destinat lipirii sticlei, 
care se usucă în urma reacției cu umiditatea din aer. Creat 
special pentru înlocuirea rapidă a geamurilor, parbrizelor, 
geamurilor spate fixe și a lunetelor spate, poate fi aplicat, de 
asemenea, pe toate suprafețele care sunt parte din structură.

•	 Se usucă rapid, astfel încât un vehicul cu 2 airbag-uri poate 
fi condus la o oră după aplicare, cu condiția ca temperatura 
ambientală să fie de 23ºC și umiditatea relativă de 50%.

•	 RP 630 este un promotor de adeziune ce garantează 
aderența perfectă la suprafață a lui RPG 60 și protejează 
simultan poliuretanul de radiațiile UV și de coroziune.

•	 Pentru a îmbunătăți gradul de aderență, utilizați un 
degresant și un promotor de adeziune pentru a curăța 
suprafața de sticlă peste care se va aplica RPG 60.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64838 Alb 310 ml D17 12

RBR-64839 Negru 310 ml D17 12

RBR-64840 Gri 310 ml D17 12

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62381 Negru 310 ml D18 12

RBR-62382 30 ml 12
RP 630

Masticuri, antifoane, ceară

RP 630 – Primer parbriz



Vopsele
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Masticuri, antifoane, ceară

Negro mate; Negro satinado – Vopsea negru mat; satinat

Aluminio ruedas – Vopsea aluminiu pentru jante

Bumper Color – Vopsea structurată pentru plastic

•	 Vopsea sintetică destinată aplicațiilor din domeniul industrial.
•	 Se usucă rapid și are putere mare de acoperire.
•	 În industria auto se poate folosi la revopsirea pieselor 

din plastic de culoare neagră din interiorul mașinii.

•	 Vopsea pe bază de celuloză metalizată cu aluminiu.
•	 Se obține un aspect satinat destinat aplicațiilor industriale.
•	 Se usucă rapid și are putere mare de acoperire.
•	 Imită vopsirea tip „lovitură de ciocan“.
•	 Se recomandă pentru vopsirea jantelor și a capacelor de roți 

din plastic. 
 
SILVEL WHEEL

•	 Vopsea lucioasă pe bază de celuloză.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

•	 Vopsea flexibilă protectoare destinată utilizării în 
domeniul auto, în special la vopsirea spoilerelor.

•	 Produs multifuncțional care poate fi utilizat fie ca 
strat final pentru un aspect finisat al suprafeței, fie ca 
grund înainte de suflarea stratului de vopsea.

•	 Când se utilizează ca produs finit, textura și aspectul 
sunt foarte similare cu cele ale unui spoiler nou. Se pot 
obține texturi diferite prin simpla ajustare a duzei pistolului de 
vopsire, a presiunii și a distanței față de reperul pe care se 
aplică. Deși BUMPER COLOR este un produs finit, poate fi 
necesară adăugarea de diluant nitro penru ajustarea texturii.

•	 Are o aderență excelentă și poate fi folosit drept grund 
pentru restaurarea spoilerelor ce trebuie vopsite sau ca bază 
pentru sporirea aderenței la plastic a chiturilor poliesterice. În acest 
caz, pentru a obține o suprafață netedă va trebui diluat cu SO72.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61249 Mat 1 L H28 12

RBR-61250 Satinat 1 L H28 12

Cod Descriere FIșa Bax

RBR-61251 1 L E11 12

RBR-64711 400 ml H27 6

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61161 BC10 Negru 1 L D12 12

RBR-61158 BC20 Antracit 1 L D12 12

RBR-61160 BC30 Gri 1 L D12 12

RBR-61159 BC40 Alb 1 L D12 12

RBR-61330 SO72 – diluant standard 1 L 6

2 straturi
5–10 min

20°C

60 min
20°C

2 straturi
5–10 min

20°C

60 min
20°C

1–2
straturi

1–2
straturi

P150

P150

2 straturi
5–10 min

20°C

60 min
20°C

1–2
straturi

P150
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Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61436 Negru 400 ml D4 6

Aircolor Antigravilla HS – Antifon clorcauciuc
•	 Antifon clorcauciuc, protector la loviturile 

de piatră și insonorizant.
•	 Se poate vopsi după uscarea în profunzime.
•	 Se recomandă să se aplice pe praguri, pasaje de roți, 

fustă față și spate sau în interioare portbagaj, motor.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

5–10 min
20°C

10–15 min
20°C

P150

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61437 Antracit 400 ml D12 6

RBR-61438 Negru 400 ml D12 6

Aircolor Bumper – Vopsea structurată
•	 Produs economic sub formă de aerosol destinat lucrărilor 

de mică anvergură, în special la protejarea spoilerelor.
•	 Nu este necesară prepararea produsului 

sau curățarea echipamentelor.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.
•	 După uscare aspectul mat imită 

structura plasticului original.

5–10 min
20°C

10–15 min
20°C

P240–320

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61439 400 ml H3 6

Aircolor Clear 1K – Lac spray 1K
•	 Lac acrilic 1K pentru vopsirea pieselor auto.
•	 Se poate aplica peste orice vopsea pe bază de solvent sau apă.
•	 Înainte de aplicare asigurați-vă că vopseaua din 

stratul bază este bine aerată și uscată.

5–10 min
20°C

6 h–20°C
40 min–60°C

Sprayuri
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Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64708 400 ml H15 6

Aircolor Primerplast – Spray primer plastic
•	 Promotor de adeziune pentru reperele din 

plastic ce urmează a fi vopsite.
•	 Se aplică 1÷2 straturi subțiri.
•	 Vopseaua sau fillerul se pot aplica după 5 – 12 minute.

5–10 min
20°C

10–15 min
20°C

P320–400

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64712 Mat 400 ml H16 6

RBR-64713 Satin 400 ml H16 6

Aircolor Matt black; Satin black – Spray negru mat; negru satin
•	 Vopsea spray de culoare negru cu aspect final mat sau satinat.
•	 Se usucă rapid și are o bună rezistență mecanică.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

5–10 min
20°C

10–15 min
20°C

P240–320

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64720 Negru 400 ml H33 6

RBR-64721 Alb 400 ml H33 6

Acrylic Paint – Vopsea Spray cu aspect lucios
•	 Vopsea spray cu aspect final lucios.
•	 Se usucă rapid și are o bună rezistență mecanică.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

5–10 min
20°C

10–15 min
20°C

P240–320

Sprayuri
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Sprayuri

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64719 400 ml H32 6

Aircolor Zinc Primer Spray – Spray zinc
•	 Spray de zinc cu conținut 96%.
•	 Protejează metalul și izolează anticoroziv.
•	 Se poate aplica peste suprafețele sudate 

pentru a preveni oxidarea și rugina.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61141 400 ml H2 6

Aircolor Cobre – Spray cupru sudabil
•	 Un produs excelent izolator.
•	 Se aplică pe zonele ce urmează să fie sudate electric, în puncte.
•	 Asigură protecția anticorozivă dar și contactul 

electric pentru realizarea sudurii.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

5–10 min
20°C

5–10 min
20°C

10–15 min
20°C

10–15 min
20°C

P240–320

P240–320

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-61444 400 ml H11 6

Aircolor Guidex – Spray vopsea de control
•	 Vopsea de control.
•	 Se recomandă să se aplice un strat subțire peste 

chit sau peste filler înainte de șlefuirea finală.
•	 Scoate în evidență porii și micile zgârieturi din chit sau filler.
•	 Prin folosirea sa asigură o șlefuire finală 

fără pori sau microzgârieturi.
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Sprayuri

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62694 FX1 Deschis 400 ml H7 6

RBR-61445 FX2 Mediu 400 ml H7 6

RBR-62695 FX3 Închis 400 ml H7 6

Aircolor Isofast – Spray Filler Anticoroziv 1K 
•	 Spray filler ultrarapid.
•	 Are o putere de umplere ridicată.
•	 Se șlefuiește foarte ușor.
•	 Disponibil în 3 nuanțe de gri.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

P240 5–10 min
20°C

10–15 min
20°C

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64722 Deschis 400 ml H23 6

RBR-64723 Închis 400 ml H23 6

Aircolor Extrafiller – Spray Filler 1K 
•	 Spray filler ultrarapid.
•	 Are o putere de umplere ridicată.
•	 Se șlefuiește foarte ușor.
•	 Disponibil în 2 nuanțe de gri.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

P240 5–10 min
20°C

10–15 min
20°C

Cod Descriere Fișa Bax

RBR-64709 400 ml H19 6

Aircolor Etch primer 1K – Grund de Fosfatare Anticoroziv
•	 Grund de fosfatare 1K.
•	 Se usucă rapid și are o bună putere de acoperire.
•	 Asigură protecția anticorozivă a piesei tratate.
•	 Suprafața de vopsit trebuie degresată 

înainte de aplicare cu DA-93.

P240 5–10 min
20°C

10–15 min
20°C
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Cod Descriere Bax

RBR-61468  80ºC – 19 mm 48

RBR-61469  80ºC – 25 mm 36

RBR-61470  80ºC – 38 mm 24

RBR-61471  80ºC – 50 mm 24

Cod Descriere Bax

RBR-62735 4 m × 300 m 24

Cod Descriere Buc

RBR-61483 300 mm x 400 m 1

RBR-61485 600 mm x 400 m 1

RBR-61486 900 mm x 400 m 1

RBR-62868 1200 mm x 400 m 1

Robtape – Bandă mascare profesională

Robfilm – Folie mascare

Robpaper – Hârtie de mascare cerată

•	 Bandă de mascare de înaltă performanță.
•	 Rezistă la temperaturi de 80°C timp de 40 de minute.
•	 Ideală pentru lucrul cu vopsea pe bază de apă sau solvent.

•	 Folie de mascare grosime 10 μm cu o suprafață tratată.
•	 Suprafața tratată asigură „prinderea“ gazelor de vopsea.
•	 Nu se lipește de caroserie în timpul uscării la cuptor.

•	 Hârtie de mascare 100% kraft grosime 40 g/m2  
cu o suprafață tratată.

•	 Suprafața tratată asigură „prinderea“ gazelor de vopsea.
•	 Nu se lipește de caroserie în timpul uscării la cuptor.



Produse de mascare; Accesorii
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Cod Descriere Fișa Bax

RBR-62882 4 kg 01 4

Pasta lavamanos – Pastă spălat mâini

•	 Pastă de spălare pentru mâini.
•	 Conține lanolină și protejează pielea.
•	 Ideală pentru înlăturarea urmelor de vopsea.
•	 Spală foarte bine unsoarea și vaselina.

Cod Descriere Bax

RBR-61519 Deschizător cutii 1

RBR-61514 4 : 1 – 2 : 1 1

RBR-61515 5 : 1 – 3 : 1 1

Can opener – Deschizător cutii
Mixing stick – Riglă gradată

Cod Descriere Bax

RBR-61497 lavete cerate pentru vopsea 
pe bază de solvent 100

RBR-63185 lavete uscate pentru 
vopsea pe bază de apă 240

Lavete cerate •	 Lavete cerate cu efect antistatic.
•	 Se folosesc la ștergerea suprafeţei înaintea aplicării de vopsea.

Cod Descriere Bax

RBR-62950 13 mm × 50 m 1

RBR-62951 19 mm × 35 m 1

Robfoam – Burete pentru mascare interioare auto
•	 Șnur burete adeziv pentru izolarea interioarelor auto.
•	 Are o foarte bună aderență la suprafață 

iar după uscare se desprinde ușor.
•	 Disponibil în două variante: 13 și 19 mm.
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Disolac+ Sistem de preparare vopsele industriale

Disolac+ este o gamă de vopsele destinate aplicaţiilor industriale dar și reparaţiei caroseriilor auto.
Flexibilitatea sistemului permite adaptarea rapidă la orice fel de aplicaţie industrială dar și de reparaţie auto.

Avantajele sistemului sunt: 

•	 Varietate mare de culori și reţete disponibile.
•	 Varietate mare de lianţi ce permit adaptarea la 

aproape orice cerinţă din sectorul industrial;
•	 Varietate mare de grunduri și substraturi ce se 

preteză la aproape orice tip de aplicaţie.
•	 Se adresează unei game foarte largi de utilizatori.

Aplicaţiile unde Disolac+ se pretează sunt: 

•	 Mobilier metalic de birou, gradină și stradal,
•	 Echipamente și mașini unelte,
•	 Containere, structuri metalice, stâlpi de iluminare
•	 Autovehicule comerciale și remorci, mașini agricole
•	 Autocare și autoturisme
•	 Pardoseli industriale și comerciale
•	 Echipamente electrocasnice, boilere industriale și casnice

•	 Sistemul este însoţit de un CD  ce conţine întreaga 
bază de date pentru mixare.  

•	 Pentru vopsirea de autocamioane, 
Dislolac+ pune la dispoziţie un set 
complet de cartele pentru identificarea 
corectă a culorii, grupate pe producătorii 
de autocamioane. 

•	 În cazul în care se dorește o culoare 
nestandardizată pentru o aplicaţie 
personalizată, laboratorul Roberlo poate 
să ofere reţeta potrivită pe baza unui 
eșantion trimis la analiză de către client.

•	 Disolac+ permite mixarea a peste 9000 de culori 
diferite, cuprinzând cele mai populare sisteme de 
identificare a culorilor RAL, BS, NCS, PANTONE. 

•	 Sistemul este completat cu setul de 
cartele DISOCARD+ care sunt carduri 
vopsite, grupate și ordonate cromatic.

Managementul culorilor:
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Echipamentul din dotare: 

•	 Disolac+ vine împreună cu o mașină de 
amestecare pentru omgenizarea pigmenţilor.

•	 Mașina de mixare este însoţită de o balanţă de 
preparare vopsea de 7 kg sau 35 kg.

•	 Programul de mixare ofertat permite 
calcularea imediată a fiecărei vopsele în 
parte în funcţie de liantul ales, dar și de 
raportul de mixare între liant și pigment. 

•	 Raportul de mixare liant/pigment poate fi modificat 
de către utilizator în funcţie de puterea de acoperire 
dorită, dar și de preţul finit al vopselei solicitate.

•	 Sistemul poate calcula vopselele în litri sau kilograme, 
în funcţie de solicitarea clientului final.

•	 Programul mai conţine întreg setul de fișe tehnice și de 
securitate pentru produsele din gama Disolac+.

 
Produse complementare: 

•	 În funcţie de aplicaţia dorită, sistemul 
Disolac+ oferă o gamă largă de grunduri și 
fillere 1K și 2K, grunduri de fosfatare, grunduri 
epoxidice și fillere ce se pretează la aproape 
orice sistem de vopsire pe o gamă largă de 
suprafeţe din lemn, metal, plastic, fibră de 
sticlă, fibră de carbon, ceramică sau beton.
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Cod Specificație Ambalare

64667 PAS 101 - Alb concentrat 3,5 l

64668 PAS 102 - Alb nuanțare 3,5 l

64669 PAS 200 - Galben helium 3,5 l

64670 PAS 201 - Galben mediu 3,5 l

64671 PAS 202 - Galben orange 3,5 l

64672 PAS 203 - Galben oxid 3,5 l

64673 PAS 204 - Galben oxid de fier 1 l

64674 PAS 301 - Verde helium 3,5 l

64675 PAS 401 - Albastru helium 3,5 l

64677 PAS 500 - Magenta 1 l

64678 PAS 501 - Orange 1 3,5 l

64679 PAS 502 - Roșu oxid 1 l

64680 PAS 503 - Roșu mediu 3,5 l

64681 PAS 504 - Bordo 1 l

64682 PAS 505 - Violet 3,5 l

64683 PAS 506 - Roșu helium 1 l

64684 PAS 507 - Orange 2 1 l

64685 PAS 508 - Roșu oxid de fier 1 l

64686 PAS 601 - Negru concentrat 3,5 l

64687 PAS 602 - Negru mixare 3,5 l

64688 PAS 603 - Negru intens taxi 3,5 l

64689 PAS 701 - Aluminiu Fin 3,5 l

64690 PAS 702 - Aluminiu Mediu 1 l

64691 PAS 703 - Aluminiu Grosier 1 l

Pigmenţii de bază: 

•	 Sistemul Disolac+ este compus dintr-un set de pigmenţi; 
21 pigmenţi de nuanţă și 3 pigmenţi de aluminiu.

•	 În medie se folosește 20-30% pigment și 70-80 % liant. Datorită 
acestui raport de amestecare, preţul produsului finit este foarte 
avantajos, dar cu o putere de acoperire excepţională.

Gamele cele mai uzuale sunt: 

•	 Linia 980; 981; 982; 983 Vopsea Poliuretanică lucioasă, satinată, texturată sau mată.
•	 Linia 984; 985; 985 Vopsea anticorozivă „Direct To Metal”; lucioasă, satinată sau mată.
•	 Linia D200 Vopsea bază uni sau metalizată.
•	 Linia 992 Vopsea Acrilică de înaltă rezistenţă.
•	 Linia DISOTRANS Vopsea VOC redus pentru reparaţia auto CARGO.
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c

63399 D-910 VINIL FLEXIBIL 1K Industrie, prelate

63400 D-920 METAACRILAT 1K Industrie, etichetare

63403 D-930 CLORCAUCIUC 1K Industrie, impermeabil

63407 D-940 NITRO 1K Industrie, uscare rapidă, semilucios

63409 D-941 POLIURETAN LUCIOS 1K Structuri metalice, aspect lucios

63411 D-950 ALKID CUPTOR 120ºC 1K Industrie, uscare la 120ºC cuptor

63414 D-960 EPOXIDIC LUCIOS 2K 2 : 1 Indiustrie, rezistență chimică ridicată

63418 D-961 EPOXIDIC PARDOSELI 2K 2 : 1 Industrie - servicii; pardoseli epoxi

63420 D-970 ALKID SINTETIC INDUSTRIAL 1K Structuri metalice, lucios

63427 D-971 ALKID SINTETIC PENSULABIL 1K Decoratiuni, pensulabil

63431 D-972 ALKID SATIN ANTICOROZIV 1K Industrie, anticoroziv Direct To Metal

63434 D-973 ALKID SATIN SINTETIC 1K Strtucturi metalice, satin

63436 D-974 ALKID ANTICOROZIV LUCIOS 1K Industrie, anticoroziv Direct To Metal

63437 D-977 ALKID SINTETIC INDUSTRIAL 1K Structuri metalice, industrie lucios

63439 D-979 ALKID EFECT METAL GRI 1K Industrie - lovitură de ciocan

63443 D-980 POLIURETAN LUCIOS 2K 5 : 1 Industrie, rezistență ridicată, auto

63449 D-981 POLIURETAN SATIN 2K 5 : 1 Industrie, rezistență ridicată, auto

63452 D-982 POLIURETAN TEXTURAT 2K 5 : 1 Industrie, rezistență ridicată, auto

63457 D-983 POLIURETAN MAT 2K 5 : 1 Industrie, rezistență ridicată, auto

63462 D-984 PUR ANTIOXIDANT LUCIOS 2K 5 : 1 Industrie, anticoroziv Direct To Metal

63465 D-985 PUR ANTIOXIDANT MAT 2K 5 : 1 Industrie, anticoroziv Direct To Metal

63466 D-986 PUR ANTIOXIDANT SATIN 2K 5 : 1 Industrie, anticoroziv Direct To Metal

63468 D-987 POLIURETAN PENTRU PVC 2K 5 : 1 Industrie vopsire plastice - PVC

63469 D-988 POLIURETAN ANTI-ALUNECARE 2K 5 : 1 Industrie - anti alunecare

63471 D-989 EFECT METAL GRI 2K 5 : 1 Industrie - lovitură de ciocan

63475 D-990 ACRILIC LUCIOS 2K 5 : 1 Industrie, luciu de top

63478 D-991 ACRYLIC MAT 2K 5 : 1 Industrie mat

63481 D-992 POLIURETAN-ACRIL ÎNALTĂ REZISTENŢĂ 2K 2 : 1 CAROSERIE AUTO TOP CALITATE non VOC

63482 D-993 POLIURETAN-ACRIL ANTI-GRAFFITI 2K 2 : 1 CAROSERIE AUTO TOP CALITATE non VOC

63483 D-995 ACRYLIC STRAT DE ÎNCĂRCARE 2K 5 : 1 CAROSERIE AUTO TOP CALITATE non VOC

64607 DISOTRANS HS  AUTO CARGO VOC 2K 5 : 1 CAROSERIE AUTO TOP CALITATE VOC 420

63398 D-200 DUBLU STRAT UNI - METALIZAT 1K CAROSERIE AUTO/INDUSTRIE
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Sistemul de lianţi: 

•	 Setul de pigmenţi este completat de o gamă de 30 de lianţi diferiţi. Prin 
combinaţia dintre pigmenţi și lianţi se poate obţine aproape orice culoare UNI, 
dar și culori METALIZATE datorită celor 3 pigmenţi de aluminiu existenţi.

•	 În funcţie de aplicaţia dorită, se poate alege combinaţia de pigment-liant potrivită. Se pot 
obţine astfel culori UNI cu aspect lucios, satinat, mat sau texturat, dar și culori METALIZATE.

= consultați distribuitorul           = recomandat
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Roberlo România
500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 336 191
e-mail: office@roberlo.ro
www.roberlo.ro

Distribuitor autorizat


