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Podkład uniwersalny
Uniwersalny podkład Spraila zapewnia solidne przygotowanie przed lakierowa-
niem przez gruntowanie wszystkich przedmiotów wykonanych z drewna, meta-
lu, kamienia i szkła. Produkt tworzy gładką podstawę i dobrą przyczepność dla 
kolejnych wierzchnich warstw.

300 901 (500 ml) 

szary
300 900 (500 ml)

czarny
300 903 (500 ml)

biały
300 902 (500 ml)

czerwony

Alu Cynk w sprayu
Produkt cynkowo-aluminiowy w aerozolu Spraila jest idealnym zabezpieczeniem 
antykorozyjnym dla powierzchni narażonych na działanie wody, warunków at-
mosferycznych i do naprawy uszkodzonych powierzchni cynkowych. Może być 
stosowany na instalacjach grzewczych, rurach, konstrukcjach stalowych, grzej-
nikach, poręczach oraz powlekanych wewnętrznych krawędziach blach podczas 

zgrzewania punktowego.

300 057 (400 ml)

srebrno-szary

Cynk w sprayu
Podkład Spraila zinc rich jest bardzo skutecznym podkładem, który został opra-
cowany jako podkład ochronny powierzchni metalowych przed powstawaniem 
korozji. Wysoka zawartość cynku dostarcza długoterminowe uszczelnienie i 
gwarantuje wysoki poziom ochrony przed korozją nawet w temperaturze powyżej 
400°C. Produkt ten doskonale nadaje się do wszystkich części samochodowych, 

które nie muszą zostać wykończone lakierem nawierzch-
niowym jak np. rury systemów wydechowych, połączenia 
spawów, ocynkowane części i wnętrza karoserii pojazdów.

300 054 (400 ml)

szary

Podkład na plastik
Wiążący podkład do tworzyw sztucznych Spraila zwiększa przyczepność na-
stępnej powłoki farby do większości powierzchni wykonanych z tworzyw sztucz-
nych, np. spojlerów, plastikowych lusterek bocznych i plastikowych zderzaków.

300 055 (400 ml)

transparentny 
srebrny

Pół produkt (Fill In)
Aerozol do napełniania Spraila jest wstępnie napełniony 
gazem pędnym i innymi dodatkami. Produkt końcowy osią-
ga się przez dodanie farby. Specjalistyczny sklep ponosi 
odpowiedzialność, za jakość końcową produktu.300 299 (400 ml)

prefilled

Chrom efekt
Szybkoschnąca o doskonałej wydajności farba akrylowa Spraila dająca efekt 
chromu, która wyróżnia się dzięki bardzo dobrym właściwościom kryjącym, wy-
sokiej odporności na światło i temperaturę. Farba nadaje pokrytym powierzch-
niom gładką metaliczną powłokę podobną do efektu chromu. Jest częściowo 
odporna na warunki atmosferyczne, jednakże nie jest odporna na ścieranie. Nie 

pokrywać lakierem bezbarwnym!

300 023 (400 ml)

srebrno-szary

Lakier do zderzaków
Szybkoschnąca mieszanka farby do tworzyw sztucznych Spraila została stwo-
rzona na bazie specjalnej kombinacji farb do lakierowania części plastikowych. 
Dzięki temu wszystkie części samochodowe wykonane z twardego tworzywa 
sztucznego, poliestru i poliwęglanu mogą być odnowione. Może być stosowany 
na plastikowych zderzakach, lusterkach bocznych, spojlerach itp. Jako podkład, 
podkład na plastik Spraila gwarantuje idealną powierzchnię.

300 094 (400 ml)

jasnoszary
300 096 (400 ml)

antracyt
300 095 (400 ml)

ciemnoszary
300 097 (400 ml)

czarny

Lakier żaroodporny
Wysokoodporna farba na temperaturę Spraila idealnie nadaje się do użytku do-
mowego i części samochodowych narażonych na wysokie obciążenia termiczne, 
takie jak np. rury wydechowe, grille ogrodowe, kotły i kominki. Produkt jest bardzo 
odporny na ciepło do 300°C lub 650°C, trwały i odporny na warunki atmosferyczne.

300 030 (400 ml)

srebrny 
650°C

300 041 (400 ml)

czarny  
650°C

300 047 (400 ml)

czerwony 
300°C

Lakier transparentny
Transparentna farba Spraila utrzymująca kolor na obiektach, na których faktura 
powierzchni powinna być nadal widoczna, jak szkło, przezroczyste elementy z 
tworzyw sztucznych, lampy, przedmioty z drewna, metalu, tworzyw sztucznych, 
itp. (niedozwolona w stosowaniu na elementach pojazdów w rozumieniu ustawy 
o ruchu drogowym).

300 115 (400 ml) 

czerwony
300 117 (400 ml)

czarny

Podkład antykorozyjny
Gruntujący podkład antykorozyjny Spraila jest aktywną ochroną przed powsta-
waniem rdzy na gołych powierzchniach metalowych. Cynkowy produkt bez chro-
mianu jest wysoce odporny na powstawanie korozji i może być stosowany jako 
podkład spawalniczy. Może być aplikowany również na powierzchniach  cynko-
wych i aluminiowych.

300 049 (400 ml) 

szary
300 058 (400 ml) 

czerwono- 
brązowy

300 052 (400 ml)

biały
300 050 (400 ml)

czarny



Odcienie kolorów RAL
Kolory RAL w aerozolu Spraila są idealne jako wysokiej jakości powłoka samochodo-
wa i wszelkiego rodzaju lakier dekoracyjny. Duża liczba kolorów RAL oferuje precyzyj-
ny dobór koloru. Dlatego też kolory RAL Spraila nadają się dla przemysłowo znorma-
lizowanych odcieni kolorów i/lub malowanych obiektów. Produkty te schną szybko, są 
odporne na zarysowanie, bardzo ekonomiczne i odporne na warunki atmosferyczne.

Lakier bezbarwny
Lakier bezbarwny Spraila jest szybkoschnącym lakierem do długotrwałego 
uszczelnienia obiektów wykonanych z metalu, drewna, kamienia, szkła, cerami-
ki, gliny, papieru, większości tworzyw sztucznych i/lub do przemalowania przed-
miotów uprzednio pokrytych lakierami w aerozolu Spraila.

300 917 (500 ml) 

połysk
300 918 (500 ml) 

mat

Lakier samochodowy w aerozolu
Uniwersalne farby w aerozolu Spraila są idealne do malowania elementów de-
koracyjnych na samochodach i jako powłoka ochronna elementów w domu i 
ogrodzie. Szybkoschnące farby, bardzo ekonomiczne, odporne na zarysowania 
i warunki atmosferyczne. Gama farb w aerozolu Spraila obejmuje szereg stan-
dardowych odcieni kolorów.

300 904 (500 ml)

biały połysk
300 940 (500 ml)

biały mat

300 905 (500 ml) 

czarny połysk
300 961 (500 ml) 

czarny 
półpołysk

300 921 (500 ml)

czarny mat

Lakier do felg
Farba do felg Spraila przeznaczona jest do lakierowania felg samochodowych, 
jest odporna na ścieranie i warunki panujące w myjniach samochodowych. 
Produkt posiada doskonałe właściwości kryjące i jest odporny na działanie soli 
drogowej, odpryski itp. Ponadto, poza standardowymi odcieniami kolorów ofe-
rowany jest również lakier bezbarwny do felg Spraila.

300 937 (500 ml) 

kryształowe 
srebro

300 938 (500 ml)

złoty

300 946 (500 ml)

biały

300 945 (500 ml)

tytanowe 
srebro

300 953 (500 ml)

bezbarwny 
połysk

300 939 (500 ml)

czarny

Lakier do zacisków hamulcowych
Farba do zacisków hamulcowych Spraila umożliwia szybkie wyeksponowanie wi-
docznych części hamulców. Zaciski hamulcowe i inne części wyraźnie kontrastu-
jące z felgami; zmieniają wygląd pojazdów nadając im bardziej sportowy wygląd.

300 074 (400 ml)

czerwony
300 075 (400 ml)

żółty
300 076 (400 ml)

niebieski

300 400 (400 ml)

light ivory

RAL 1015
300 401 (400 ml)

rape yellow

RAL 1021
300 402 (400 ml)

melon  
yellow

RAL 1028
300 403 (400 ml)

vermilion

RAL 2002

300 404 (400 ml)

pure orange

RAL 2004
300 405 (400 ml)

flame red

RAL 3000
300 407 (400 ml)

ruby red

RAL 3003
300 406 (400 ml)

carmine red

RAL 3002

300 408 (400 ml)

traffic red

RAL 3020
300 409 (400 ml)

blue lilac

RAL 4005
300 410 (400 ml)

gentian blue

RAL 5010
300 411 (400 ml)

sky blue

RAL 5015

300 412 (400 ml)

moss green

RAL 6005
300 413 (400 ml)

yellow green

RAL 6018
300 414 (400 ml)

silver grey

RAL 7001
300 415 (400 ml)

light grey

RAL 7035

300 416 (400 ml)

chocolate 
brown

RAL 8017
300 418 (400 ml)

jet black mat

RAL 9005
300 417 (400 ml)

jet black 
gloss

RAL 9005
300 420 (400 ml)

pure white 
mat

RAL 9010
300 419 (400 ml)

pure white 
gloss

RAL 9010
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