
Anexa nr. 1 
  

Nr. 

d/o 
Denumirea u. m. Cantitatea 

 Lotul 1   

1 

VOPSEA ALB, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. 

Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din 

lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in 

max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale 

grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru 

sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg 

kg 500 

2 

VOPSEA SUR, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. 

Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din 

lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in 

max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale 

grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru 

sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg 

kg 1500 

3 

VOPSEA GALBEN, Vopsea alchidică, rezistenta buna la 

intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si 

exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -

13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 

ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără 

compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), 

dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. 

COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu 

depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la 

data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg. 

kg 150 

4 

VOPSEA ORANJ, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. 

Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din 

lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in 

max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale 

grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru 

sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg. 

kg 250 

5 

VOPSEA ROSIE, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. 

Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din 

lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in 

max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale 

grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru 

sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

kg 100 



masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg. 

6 

VOPSEA ALBASTRU, Vopsea alchidică, rezistenta buna la 

intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si 

exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -

13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 

ore , complet in max. 22 - 24 ore. Compoziţia sa chimică: fără 

compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), 

dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. 

COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu 

depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la 

data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg. 

kg 200 

7 

VOPSEA CAFENIE, Vopsea alchidică, rezistenta buna la 

intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si 

exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -

13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 

ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără 

compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), 

dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. 

COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu 

depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la 

data eliberării. In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg. 

kg 120 

8 

VOPSEA NEGRU, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. 

Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din 

lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/strat. 

Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in 

max. 22-24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele 

de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru 

sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 1,0 / 3,0 kg 

kg 500 

9 

VOPSEA ALB, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși 

coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si 

exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , 

complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de 

metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare 

pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg 

kg 40 

10 

VOPSEA SUR, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși 

coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si 

exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , 

complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de 

metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare 

pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg 

kg 70 



11 

VOPSEA GALBEN, Vopsea alchidică, rezistenta buna la 

intemperiiși coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor 

interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -

13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre 

straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: 

fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom 

(VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără 

impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de 

vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 

luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg 

kg 100 

12 

VOPSEA ORANJ, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși 

coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si 

exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , 

complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de 

metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare 

pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg 

kg 100 

13 

VOPSEA ROȘIE, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși 

coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si 

exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , 

complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de 

metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare 

pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg 

kg 50 

14 

VOPSEA ALBASTRU, Vopsea alchidică, rezistenta buna la 

intemperiiși coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor 

interioare si exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -

13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre 

straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: 

fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom 

(VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără 

impurități. COV Produs, max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de 

vopsea sa nu depaseasca masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 

luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg 

kg 200 

15 

VOPSEA NEGRU, Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperiiși 

coroziune. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si 

exterioare din metal. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . 

Timpul de uscare la atingere 0,5-1,5 ore; intre straturi: 12 ore , 

complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de 

metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare 

pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, 

max.g/l: 500 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca 

masa de 500 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. 

In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg 

kg 150 

16 

Diluant pentru diluarea vopselei, lacurilor, emailurilor și Grundurilor 

acrilice (in special pentru camioane), dizolvarea lianților pe baza de 

nitrat celuloza, sticla 0.9/1 L (este necesar ca diluantul să fie 

compatibil cu produsele menționate) 

litru 640 

17 
White - Spirit incolor. pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, 

emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se transportă și se 
litru 150 



păstrează în ambalaj original, închis etanș (0,9/1 L - 1 st.) În cazul 

contactului cu pielea se spală cu apă și săpun, diluant pentru vopsea 

email;  

18 

Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal 

feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea 

suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Nu reține praf 

după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura 

camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul 

maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. 

kg 200 

19 Vopsea spray email Oranj 300-500 ml Buc 200 

20 Vopsea sprey email Negru 300-500 ml Buc 50 

21 Vopsea sprey email Alb 300-500 ml Buc 200 

22 

Vopsea Oranj Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe 

deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, 

exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, 

pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor 

omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, 

variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, 

stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. 

litru 30 

23 

Vopsea Haki Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe 

deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, 

exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, 

pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor 

omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, 

variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, 

stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. 

litru 30 

24 

Vopsea Alb Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite 

și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în 

exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru 

suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor omolgate 

conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de 

temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, 

lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. 

litru 30 

25 

Vopsea Albastru Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe 

deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, 

exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, 

pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor 

omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, 

variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, 

stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. 

litru 30 

26 

Vopsea Negru Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe 

deosebite și durabile. Protecții decorative a suprafețelor metalice, 

exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, 

pentru suprafețe operate în medie agresive ca parte a sistemelor 

omolgate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, 

variații de temperatură, săruri coroziuni alcaline, mediu marin, 

stropiri cu petrol, lubrifianți. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2 L. 

litru 40 

27 

Chit auto universal – produs poliesteric bicomponent, de calitate 

superioară, utilizat pentru umplere cît și pentru finisare, aderență 

bună pentru aluminiu, oțel tablă zincată, fibră de sticlă, etc. uscare 

rapidă, șlefuire ușoară, ambalaj 0,5 – 2 kg 

kg 50 

28 

Chit auto fabricat din rășini poliesterice nesaturate, armate cu fibre 

minerale. Are o rezistență bună la lipire și o maleabilitate bună. 

Formează o suprafață foarte durabilă. Combinat cu ușurință la 

aplicare și manipulare, poate fi utilizat pe suprafețe mari. De 

kg 5 



asemenea aderă bine la o varietate de substraturi, inclusiv oțel, 

suprafețe zincată, aluminiu, fibră de sticlă, lemn. Ambalaj 0,5 – 2 kg 
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