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Hitro   sušeči   2K   prozorni   lak   
za obdelavo površin iz kovine, 
aluminija, kroma in različnih vrst 
plastike. 2K prozorni lak ima 
usmerjen snop in je   odporen proti 
praskam in UV žarkom. 2K prozorni 
lak je odporen tudi na bencin in 
vremenske vplive. Motip Prozorni 
lak ne vsebuje izocianata.

NOVO

PROZORNI
LAK



UNIVERZALNI 

AVTO SPREJI 
ZA POPRAVILO

Opis Št. artikla

Kompakt katalog DUN237
Kompakt barvna karta K4010
Set pršilnih šob 237881

Avto spreji so bazirani na originalnih barvah proizvajalcev. Za popravilo in olepšanje delov avtomobla. 
Kompakt sistem vsebuje nemetalne, metalne barve in prozorni lak. Ustrezna Kompakt barva se lahko 
izbere s pomočjo Colour Info knjige ali Kompakt barvne karte. Kompakt avto spreji so dosegljivi v 400 ml 
pločevinkah ter 12 ml touch-up svinčnikih.

KOMPAKT AVTO SPREJ

Opis Vsebina Št. artikla

Kompakt nemetalne barve 400 ml 41000  - 46999
Kompakt metalne barve 400 ml 51000  - 56000
Kompakt nemetalne barve 12 ml 941000 - 946999
Kompakt metalne barve 12 ml 951000 - 956000

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

600 Razmaščevalec 200 ml 00185 87113470018
600 Razmaščevalec 500 ml 00186 87113470018

RAZMAŠCEVALEC/CISTILO
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UNIVERZALNI 

AVTO SPREJI 
ZA POPRAVILO

KONTROLNI LAK V SPREJU
Hitro sušeči črni kontrolni lak kot pripomoček pri brušenju.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Kontrolni lak črni 500 ml 04057 8711347066582

Površina mora biti čista, suha in 
brez masti. Nanesite tanek sloj 
Sanding Aid (kontrolni lak) in pustite 
da se posuši. Pobrusite površino, 
dokler popolnoma ne odstranite 
kontrolnega prahu.
V primeru nepravilnosti, bo tam 
površina ostala črna.

Te nepravilnosti se lahko popravijo 
z ustreznim kitom, nato spet 
ponovite postopek s Sanding Aid 
(kontrolni lak).

Odstranite stare premaze 
in rjo. Pobrusite površino, 
ki jo boste obdelovali.

Poškodbe, če obstajajo, 
se lahko popravijo z 
ustreznim kitom.

Površina mora biti čista, 
suha in brez masti.
Nanesite primer v večih 
tanjših slojih.
Pred vsakim nanosom 
ponovno pretresite 
pločevinko.

PRIMER
Hitro sušeči primer za obdelane in neobdelane površine iz lesa, kovine, aluminija, stekla in kamna. Primer 
ima odlično pokrivnost in polnilno moč ter preprečuje rjavenje. Zelo enostavno se brusi, tako mokro kot 
suho (od P400 naprej) in se lahko z vsemi lakirnimi sistemi. Motip Primer je dosegljiv v 4 barvah: siva, 
rdeča, črna in bela in sicer v 500 ml pločevinki in 12 ml touch-up svinčniku.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Primer črni 500 ml 04052 8711347206407
Primer sivi 500 ml 04054 8711347040544
Primer rdeči 500 ml 04055 8711347040551
Primer beli 500 ml 04056 8711347040568
Primer  sivi 12 ml 900101 8711347920013
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Hitro sušeči filer z odlično pokrivnostjo, za popravilo manjših nepravilnosti na obdelanih in 
neobdelanih površinah iz lesa, kovine in aluminija. Filer ima odlično polnilno moč in oprijem 
ter preprečuje rjavenje. Motip Filer se enostavno brusi, tako mokro kot suho (od P400 naprej) 
in se lahko prebarva z vsemi lakirnimi sistemi.

FILER

KIT V SPREJU

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Filer 400 ml 04064 8711347040643

Hitro sušeč kit z odlično polnilno močjo in pokrivnostjo, za zapolnitev manjšin nepravilnosti
na obdelanih in neobdelanih površinah iz lesa, kovine in aluminija. Kit v spreju ima odličen 
oprijem in preprečuje rjavenje. Motip Kit v spreju se enostavno brusi, tako mokro kot suho (od 
P400 naprej).

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Kit v spreju 400 ml 04062 8711347040629

PRIMER FILER
Hitro  sušeči  primer filer  z  odlično  pokrivnostjo,  za zapolnitev  manjših  nepravilnosti  na 
obdelanih  in neobdelanih površinah iz lesa, kovine in aluminija. Primer Filer ima odlično 
polnilno moč in oprijem ter preprečuje rjavenje. Motip Primer Filer se enostavno brusi, tako 
mokro kot suho (od P400 naprej) in se lahko prebarva z vsemi lakirnimi sistemi.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Primer Filer 500 ml 04053 8711347040537

CINK SPREJ
Hitro sušeči cink sprej z dobro polnilno močjo in odličnim oprijemom. Za obdelavo
galvaniziranega in neobdelanega jekla. Cink sprej ima izjemno katodično zaščito proti 
rjavenju, se lahko točkovno vari in je odporen na bencin, kemikalije in vremenske vplive. 
Motip Cink sprej je temperaturno odporen do 350°C.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Cink sprej  400 ml 04061 8711347040612

ALU-CINK SPREJ
Hitro sušeči alu-cink sprej z dobro polnilno močjo in odličnim oprijemom. Za obdelavo 
galvaniziranega in neobdelanega jekla. Alu-Cink sprej ima izjemno katodično zaščito proti 
rjavenju, se lahko točkovno vari in je odporen na bencin, kemikalije in vremenske vplive. Motip 
Alu-Cink sprej je temperaturno odporen do 250°C.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Alu-Cink sprej 400 ml 04059 8711347040599

UNIVERZALNI 

AVTO SPREJI 
ZA POPRAVILO
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UNIVERZALNI 

AVTO SPREJI 
ZA POPRAVILO

SPOT BLENDER (sprej za prehode)
Mešanica topil za izravnavo prehodov pri manjših popravilih. Kot rezultat mešanja meglice, 
se ustvari gladek prehod med starim in novim slojem laka. Motip Spot Blender ima fin, 
usmerjen curek in daje takojšnje (ne)vidne rezultate.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Spot Blender 150 ml 00108 8711347182510

Pobrusite površino. Zaščitite okolico in nanesite Motip Primer. Dobro zaščitite okolico. Nanesite Motip Kompakt 
sprej. Da bi se izognili prehajanju čez rob, pršite samo v zaščitenem območju.

Še dodatno zaščitite okolico, nanesite zaključni sloj Motip Kompakt prozornega laka. Da bi se izognili prehajanju 
čez rob, pršite samo v zaščitenem območju. Ko se prozorni lak strdi, odstranite zaščitni trak. S površine odstranite 
prah s čisto suho krpo. Na površino nanesite Spot Blender, dokler se prehod ne zmeša kot film.

Hitro sušeči akrilni lak z dolgotrajnim sijajem, za obdelane in neobdelane površine iz lesa, 
kovine, aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike. Prozorni lak preprečuje rjavenje ima 
odličen oprijem. Prozorni lak je odporen proti praskam, udarcem, bencinu, kemikalijam in 
vremenskim vplivom. Motip Prozorni lak je dosegljiv v 500 ml in 150 ml pločevinki ter 12 ml 
touch-up svinčniku.

PROZORNI LAK

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Prozorni lak sijaj 500 ml 04009 8711347040094
Prozorni lak sijaj 12 ml 902001 8711347920068
2K Pozorni lak sijaj 160 ml 04209 8711347225224

KOMPAKT PROZORNI LAK
Hitro sušeči končni prozorni lak, za doseganje visokega sijaja in zaščito vseh avto lakov.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Prozorni lak sijaj 400 ml 50000 8711347178735
2K Prozorni lak sijaj 160 ml 004209 8711347225224
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Hitro sušeči akrilni lak z dobro pokrivnostjo in odličnim oprijemom. Za obdelane in 
neobdelane površine iz lesa, kovine, stekla in različnih vrst plastike. Lak ohranja 
barvo skozi čas in ima dobro površinsko trdnost. Odporen je na bencin, kemikalije in 
vremenske vplive, prav tako pa ne bledi in je odporen na UV žarke. Motip Beli in Črni 
lak sta dosegljiva v 500 ml pločevinki in 12 ml touch-up svinčniku.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Lak beli sijaj 500 ml 04004 87113470400
Lak beli sijaj 12 ml 900107 8711347920044

Lak beli mat 500 m 04002 8711347172481

Lak črni sijaj 500 ml 04005 8711347040056
Lak črni sijaj 12 ml 900105 8711347920020

Lak črni mat 500 ml 04006 8711347040063
Lak črni mat 12 ml 900106 8711347920037

Lak črni polmat 500 ml 04001 8711347040018

Hitro sušeči akrilni lak z dolgotrajnim sijajem za olepšavo in popravilo jeklenih 
in aluminijastih platišč in pokrovov. Sprej za platišča ima dobro pokrivnost, 
odličen oprijem in dobro površinsko trdnost. Je odporen na bencin, kemikalije 
in vremenske vplive, prav tako ne bledi in je odporen na UV žarke. Obenem 
je tudi odporen na obrabo in praske. Motip Sprej za plastišča je dosegljiv v 
beli, srebrni, zlati, črni (sijaj in mat) ter kovinsko srebrni v 500 ml pločevinki in 
12 ml touch-up svinčniku.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za platišča beli 500 ml 04003 8711347040032
Sprej za platišča zlati 500 ml 04008 8711347040087
Sprej za platišča kovinsko srebrni 500 ml 04010 8711347040100

Sprej za platišča črni sijaj 500 ml 04018 8711347209729
Sprej za platišča črni mat 500 ml 04019 8711347209705

Sprej za platišča srebrni 500 ml 04007 8711347040070
Sprej za platišča srebrni 12 ml 900104 8711347066599

SPREJ ZA PLATIŠCA

BELI IN CRNI LAK

UNIVERZALNI 

AVTO SPREJI 
ZA POPRAVILO
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UNIVERZALNI 

AVTO SPREJI 
ZA POPRAVILO

PLASTIK PRIMER
Hitro sušeči prozorna temeljna barva (primer) za plastiko za obdelane in neobdelane 
površine iz različnih vrst plastike. MoTip Plastik primer ima odlično oprijemljivost in se lahko 
čezenj nanašajo vsi lakirni sistemi (brez brušenja).

Opis Vsebina Št. EAN-koda

Plastik  Primer 400 ml 04063 8711347040636

artikla

Sprej za plastiko/odbijače ima odlično pokrivnost in oprijemljivost ter olepša plastične odbijače, pri 
čemer ohranja originalno strukturo odbijača. Ima dolgotrajno obstojnost barve in sijaja. Je odporen na 
praske in udarce, prav tako pa na kemikalije in vremenske vplive. Motip Sprej za plastiko/odbijače je 
dosegljiv v 5 barvah: črna, srednje siva, temno siva, antracit in bela.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Bumperspray črni 400 ml 04073 8711347040735
Bumperspray Srednje siva 400 ml 04074 8711347040742
Bumperspray Temno siva 400 ml 04075 8711347040759
Bumperspray Antracit 400 ml 04076 8711347040766
Bumperspray Bela 400 ml 04085 8711347040858

VINIL SPREJ
Elastični vinil sprej za popravilo in olepšavo delov iz vinila, usnja in umetnega usnja. 
Vinil sprej zagotavlja dolgotrajen obstojnost barve in sijaja ter ohranja originalno 
strukturo. MoTip Vinil sprej je dosegljiv v 2 barvah: beli in črni.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Vinil sprej Beli 400 ml 04065 8711347040650
Vinil sprej Črni 400 ml 04066 8711347040667

BUMPERSPRAY (SPREJ ZA PLASTIKO/ODBIJACE)
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TEMPERATURNO
ODPORNI SPREJI

TEMPERATURNO ODPORNI SPREJI
Temperaturno odporni spreji za obdelane in neobdelane površine, ki so izpostavljene zelo visokim 

temperaturam. Lak je odporen na bencin, kemikalije in vremenske vplive. MoTip Temperaturni spreji so 

dosegljivi v 9 barvah v 400 ml pločevinkah: Temperaturna odpornost do 800°C: temna antracit, črna, bela, 

antracit, bež, siva, rjava in srebna ; Temperaturna odpornost do 300°C: rdeča. Barvi črna in srebrna sta prav 

tako dobavljivi v manjši 100 ml pločevinki.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda 

Temna antracit

Črna

Srebrna

Bela

Antracit

Bež

Siva

Rjava

Rdeča

TEMPERATURNO ODPORNI PROZORNI LAK
Temperaturno odporni prozorni lak za obdelane in neobdelane površine, ki so izpostavljene visokom 
temperaturam. Prozorni lak je odporen na bencin, kemikalije in vremenske vplive. MoTip Temperaturno odporni 
prozorni lak je temperaturno obstojen do 800°C.

Opis Vsebina Št.artikla EAN-koda

Prozorni lak 400 ml 04033 8711347040339
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Opis Vsebina Št.artikla EAN-koda

Krom sprej 400 ml 04060 8711347040605

KROM BARVA V SPREJU
Dekorativni lak z metalnim izgledom, za obdelane in neobdelane površine iz lesa, kovine, 
aluminija, stekla, kamna in različnih vrst plastike. Krom sprej ima odlično pokrivnost in 
oprijem. Predvsem ustrezen za dekoracijo znotraj. MoTip Krom sprej ni odporen na drgnjenje 
in na vremenske vplive.

HAMMERSCHLAG BARVA V SPREJU
Hitro sušeči lak s hammerschlag efektom za obdelane in neobdelane površine iz lesa, kovine, aluminija, 
stekla in različnih vrst plastike. Hammerschlag sprej ima dobro pokrivnost, je odporen na praske in udarce, 
bencin, kemikalije, razredčila, čistila in vremenske vplive. MoTip Hamerschlag sprej je dosegljiv v 6 barvah: 
modra, zelena, srebrna, siva, zlata in antracit.

Modra

Zelena 

Srebrna

Siva                                     

Zlata                                 

Antracit 

SPECIALNI SPREJI

Opis                                             Vsebina          Št. artikla                 EAN-koda

12



SPECIALNI SPREJI

METALIK BARVA V SPREJU
Hitro sušeči barva v spreju z odlično oprijemljivostjo, za obdelane in neobdelane površine iz lesa, kovine, 
aluminija, kamna in različnih vrst plastike. Metalik sprej je odporen na praske in vremenske vplive. Za 
optimalen rezultat, najprej nanesite 1 sloj MoTip Primer beli. Motip Metalik sprej je dosegljiv v 8 barvah: zelena, 
modra, rdeča, srebrna, zlata, rjava, črna in vijolična.

Zelena

Modra

Rdeča

Srebrna

Zlata

Rjava

Črna 

Vijolična

FLUORESCENTNA BARVA V SPREJU
Dekorativni fluoroscentni akrilni sprej z odlično oprijemljivostjo, za obdelane in neobdelane površine iz 
lesa, kovine, aluminija, kamna in različnih vrst plastike. Za optimalen rezultat, najprej nanesite 1 sloj MoTip 
Primer beli. Motip Fluo sprej je dosegljiv v 5 barvah: rdeče-oranžna, pink, rumena, zelena in modra. 

Rdeče-Oranžna

Pink

Rumena

Zelena

Modra

Opis Vsebina Št.artikla EAN-koda

Opis Vsebina Št.artikla EAN-koda
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LUKNJA < 12 MM

MANJŠE POŠKODBE 

GLOBOKE PRASKE

FINIŠ RAZMASTITI, POBRUSITI, NANESTI TEMELJ, POBARVATI

> FINI KIT

> POLIESTERSKI KIT

> KIT Z VLAKNI (polnjen) > KIT Z VLAKNI (nepolnjen)       > POLIESTER SET

KITI
NAVODILA ZA UPORABO

LUKNJA < 12 MM LUKNJA < 12 MM
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KIT Z VLAKNI (polnjen)
2K kit s steklenimi vlakni in specialnimi polnili za zapolnitev lukenj na površinah iz jekla, aluminija, lesa, betona in 
poliestra. Kit z vlakni se enostavno brusi in ima odlične polnilne sposobnosti. Kit z vlakni ima visoko odpornost proti 
udarcem, premaže se lahko z vsemi lakirnimi sistemi, je odporen na kemikalije in vremenske vplive. MoTip Kit z 
vlakni (polnjen) se lahko nanaša v slojih debelih do 2 centimetra.

KIT Z VLAKNI (nepolnjen)
2K kit s steklenimi vlakni za zapolnitev lukenj na površinah iz jekla, aluminija, lesa, betona in poliestra. Kit z vlakni 
ima odlične polnilne sposobnosti in visoko odpornost proti udarcem. Premaže se lahko z vsemi lakirnimi sistemi, je 
odporen na kemikalije in vremenske vplive. MoTip Kit z vlakni (polnjen) se lahko nanaša v slojih debelih do 2 
centimetra.

POLIESTER SET S TKANINO
2K poliestrska smola za uporabi v kombinaciji s priloženo taknino iz vlaken. Za zapolnjevanje lukenj in površin iz 
kovine, aluminija, lesa, betona in poliestra. Prav tako je ustrezen za izdelovanje kalupov/modelov. Poliestrska 
smola je elastična in odporna na kemikalije in vremenske vplive. MoTip Poliester set ima odlično oprijemljivost in po 
strjevanju se lahko brusi samo mehansko.

POLIESTERSKI KIT
Univerzalni 2K poliestrski kit za izravnavanje nepravilnosti na površinah iz kovine, aluminija, lesa, betona in 
poliestra. Poliester Kit je elastičen in se zelo enostavno brusi. Premaže se lahko z vsemi lakirnimi sistemi in je 
odporen na kemikalije in vremenske vplive. MoTip Poliestrski kit se lahko nanaša v slojih debelih do 2 centimetra.

FINI KIT
2K fini kit za izravnavo manjših nepravilnosti na površinah iz kovine, aluminija, lesa, betona in poliestra. Fini kit se 
enostavno brusi, je elastičen in se lahko premaže z vsemi lakirnimi sistemi. Fini kit ima zelo fino strukturo in odlično 
oprijemljivost ter je odporen na kemikalije in vremenske vplive. Motip Fini kit se lahko nanaša v slojih debelih do 0,5 
centimetra.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Kit z vlakni (polnjen) 250 gr 000053 8711347000531
Kit z vlakni (polnjen) 1.000  gr 000070 8711347000708

Kit z vlakni (nepolnjen) 250 gr 000082 8711347000821
Kit z vlakni (nepolnjen) 1.000  gr 000083 8711347000838

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda
Poliester set s tkanino 250 gr 000054 8711347000548
Poliester set s tkanino 1.000  gr 000154 8711347001545

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda
Poliestrski kit 250 gr 000051 8711347000517
Poliestrski kit 500 gr 000098 8711347000982
Poliestrski kit 1.000 gr 000052 8711347000524
Poliestrski kit 2.000  gr 000055 8711347000555

Opis Vsebina Št.artikla EAN-koda

Fini kit 250 gr 000156 8711347001569
Fini kit 1.000  gr 000157 8711347001576

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

KITI
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KITI

2K plastični kit za izravnavanje nepravilnosti na odbijačih. Kit za popravilo odbijačev je zelo elastičen in se 
enostavno brusi. Premaže se lahko z vsemi lakirnimi sistemi, tudi prašno se lahko lakira ter ima zelo fino 
strukturo. Kit za popravilo odbijačev je odporen na kemikalije in vremenske vplive in ima odličen oprijem. Lahko 
se nanaša v slojih debelih do 1 centimetra.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Kit za popravilo odbijačev 250 gr 000080 8711347203048
Kit za popravilo odbijačev 1.000 gr 000081 8711347203055

KIT ZA POPRAVILO PLASTIKE
2K plastični kit za izravnavanje nepravilnosti na vseh vrstah platsike, razen na polietilenu (PE) in polipropilenu 
(PP). Prav tako je ustrezen za vse površine iz kovine, aluminija, lesa, betona in poliestra, ki bodo izpostavljene 
vibracijam. Kit za popravilo plastike je zelo elastičen in se enostavno brusi. Premaže se lahko z vsemi lakirnimi 
sistemi, tudi prašno se lahko lakira in ima zelo fino strukturo. Kit za popravilo plastike je odporen na kemikalije in 
vremenske vplive in ima odličen oprijem. Lahko se nanaša v slojih debelih do 1 centimetra.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Kit za popravilo plastike 420 gr 000059 87113471

METALNI KIT
2K metalni kit za izravnavo nepravilnosti na površinah iz kovine, aluminija, lesa, betona in poliestra. Zaradi 
posebnih aluminijskih pigmentov, se zelo lepo nanaša in raztegne po površini, zato je idealen za obdelavo večjih 
površin. Je elastičen in enostavno se brusi. Premaže se lahko z vsemi lakirnimi sistemi in je odporen na 
kemikalije in vremenske vplive. MoTip Metalni kit se lahko nanaša v slojih debelih do 2 centimetra.

Opis Vsebina Št.artikla EAN-koda

Metalni kit 250 gr 00086 8711347000869
Metalni kit 1.000 gr 00087 711347000876

KIT ZA POPRAVILO ODBIJACEV
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KITI

POLIESTRSKA SMOLA
2K poliestrska smola za uporabi v kombinaciji s priloženo taknino iz vlaken. Za zapolnjevanje lukenj in površin iz 
kovine, aluminija, lesa, betona in poliestra. Prav tako je ustrezna za izdelovanje kalupov/modelov. Poliestrska 
smola je elastična in odporna na kemikalije in vremenske vplive. MoTip Poliesterska smola ima odlično 
oprijemljivost in po strjevanju se lahko brusi samo mehansko.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Poliestrska smola 250 gr 000071 8711347000715
Poliestrska smola 1.000 gr 000072 8711347000722

TKANINA (steklena vlakna/fiberglass)

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Končni kit 200 gr 000057 8711347000579

TRDILEC
Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Trdilec 50 gr 000079 871134700091

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Fibreglass Fleece 0,5 m 696 8711347006960
Fibreglass Fleece 1,0 m 697 8711347006977

Fibreglass Mat 0,5 m 690 8711347006908
Fibreglass Mat 1,0 m 691 8711347006915

Fibreglass Tissue 0,5 m 694 8711347006946
Fibreglass Tissue 1,0 m 695 8711347006953

2

2

2

2

2

2

KONCNI KIT

POLIESTRSKI KIT PROFI

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Poliestrski kit 2 kg 000056 8711347121007
Poliestrski kit mehki 2 kg 000058 8711347121021
Poliestrski kit z vlakni 2 kg 000084 8711347121045
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AVTO
 ZAŠCITA PODVOZJA

Sredstvo za zaščito podvozja, za obdelavo spodnjega dela podvozja in vidnih delov vozila. Lahko se premaže z 
vsemi lakirnimi sistemi in ima odlično zaščito proti rjavenju. Body sprej je odporen na vremenske vplive in šibke 
kisline/baze, prav tako je zvočno izolativen in ostaja fleksibilen. MoTip Body sprej je dosegljiv v 3 barvah: črna, 
siva in bel ter v pločevinkah od 500 ml in 1000 ml (za aplikacijo z UBC pištolo).

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Body sprej črni 500 ml 000001 8711347000012
Body pištolski črni 1.000 ml 000011 8711347000111

Body sprej beli 500 ml 000005 8711347000050
Body pištolski beli 1.000 ml 000013 8711347000135

Body sprej sivi 500 ml 000006 8711347000067
Body pištolski sivi 1.000 ml 000012 8711347000128

Sredstvo za zaščito podvozja, za obdelavo spodnjega dela podvozja in vidnih delov vozila. Lahko se premaže z 
vsemi lakirnimi sistemi in ima odlično zaščito proti rjavenju. Body sprej je odporen na vremenske vplive in šibke 
kisline/baze, prav tako je zvočno izolativen in ostaja fleksibilen. MoTip Body sprej je dosegljiv v 3 barvah: črna, 
siva in bel ter v pločevinkah od 500 ml in 1000 ml (za aplikacijo z UBC pištolo).

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Body sprej črni 500 ml 000002 8711347225187
Body pištolski črni 1.000 ml 000009 8711347225163

Body sprej beli 500 ml 000010 8711347225200
Body pištolski beli 1.000 ml 000017 8711347226917

Body sprej sivi 500 ml 000018 8711347226924
Body pištolski sivi 1.000 ml 000019 8711347226931

VOSEK (zunanji)
Zaščitno sredstvo na bazi voska za obdelane in neobdelane kovinske površine. Vosekje 
odporen na vremenske vplive, soli, vodo in šibke kisline/baze, nudi odlično zaščito proti 
rjavenju in se lahko nanaša v debelih slojih. MoTip Vosek je dosegljiv v pločevinkah 500 ml 
in 1000 ml (za aplikacijo z UBC pištolo).

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Vosek sprej transparent rjavi 500 ml 00129 8711347001293
Vosek pištolski transparent rjavi 1.000 ml 00130 8711347001309

Vosek sprej črni 500 ml 00135 8711347202782
Vosek pištolski črni 1.000 ml 00136 8711347203062

BODY (zašcita podvozja)  MEDIUM SOLID

BODY (zašcita podvozja) HIGH SOLID
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Zaščitno sredstvo na bazi bitumna za podvozje in spodnjo stran vozil. Bitumen je odporen na 
vremenske vplive in šibke kisline/baze ter nudi odlično zaščito proti rji. Bitumen zaščita podvozja 
ostane fleksibilna in je zvočno izolativna. MoTip Bitumen zaščita podvozja je dosegljiva v 
pločevinkah 500 ml, 1000 ml (za aplikacijo z UBC pištolo) ter v pločevinkah 1300 gr. In 2500 g. (za 
aplikacijo s čopičem).

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Bitumen  sprej 500 ml 000007 8711347000074

Bitumen  pištolski 1.000 ml 000033 8711347000333

Bitumen  zaščita podvozja 1.300 gr 000016 8711347000166

Bitumen zaščita podvozja 2.500 gr 000173 8711347001736

TESNILO
Tesnilo v sivi barvi, ki se lahko prebarva. Za zaščito spojev, tečajev, utorov, žlebičev in 
prekrivanja pri vozilih, nosilih in kontejnerjih. Posebej primerno je za tesnenje zvarov na 
sprednjih in zadnjih delih vozil in na mestih, ki so težko dosegljiva v prtljažnikih in v 
notranjosti vozil. Lastnosti: je zelo stabilen in skoraj brez vlaken, zato ima MoTip tesnilo 
zelo podobno strukturo kot originalna površina. Ima odličen oprijem na neobdelano, 
obdelano, pobarvano in galvanizirano pločevino. Zelo hitro se suši, kar omogoča zelo 
hitro prebarvanje z vsemi vrstami barv. Tesnilo je temperaturno obstojno od -25°C do 
+80°C. Navodila za uporabo: površina mora biti, čista, suha in razmaščena.

Opis Vsebina Št. EAN-koda

Tesnilo 750 ml 07505 8711347190478

artikla

VOSEK ZA VOTLE DELE (notranji)
Zaščitno sredstvo na bazi voska z odličnim oprijemom za obdelavo votlih delov vozila. 
Vosek notranji je odporen na vremenske vplive, šibke kisline/baze in nudi odlično zaščito 
proti rjavenju. Vosek notranji ima dobre penetracijske sposobnosti. Dosegljiv je v 
pločevinkah 500 ml in 1000 ml (za aplikacijo z UBC pištolo).

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Vosek notranji v spreju 500 ml 000046 8711347000463
Vosek notranji pištolski 1.000 ml 000034 8711347000340

AVTO
 ZAŠCITA PODVOZJA

BITUMEN (sredstvo za zašcito podvozja)
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odlična učinkovitost



odlična učinkovitost

SPREJ ČISTILO 
KOLESNIH OBROČEV
Intenzivno čistilo za kolesne 
obroče in pokrove koles, ki je 
enostavno za uporabo. Ustvari 
učinkovito peno, ki ima odlične 
čistilne lastnosti in odlično 
vertikalno stabilnost. MoTip 
Car Care Čistilo kolesnih 
obročev povrne sijaj in ima 
360° ventil.

SPREJ ZA 
POPRAVILO GUM 
Sprej na osnovi gume, 

ki omogoča hitro 
popravilo gum, ki nimajo 

zračnice. MoTip Car 
Care Sprej za popravilo 
gum se lahko uporablja 
brez odstranitve gume. 

SPREJ ZA 
SIJAJ GUME

Sprej za sijaj gume 
se uporablja za 

olepšavo 
avtomobilskih 

pnevmatik. Vsebuje 
silikone in daje 

sijajni videz. MoTip 
Car Care Sprej za 

sijaj gume ščiti 
pnevmatike pred 

vremenskimi vplivi in 
je pH-nevtralen.

ČISTILO KOLESNIH 
OBROČEV
Intenzivno čistilo za kolesne 
obroče in pokrove koles. 
MoTip Car Care Čistilo 
kolesnih obročev je enostavno 
za uporabo in ima odlične 
čistilne lastnosti.

VOSEK ZA ZAŠČITO 
KOLESNIH OBROČEV
Vosek za zaščito kolesnih 
obročev in pokrovov koles. 
Daje sijaj in zmanjšuje oprijem  
umazanije. MoTip Car Care 
Vosek za zaščito kolesnih 
obroče ne vsebuje topil, je pH-
nevtralen in vsebuje silikone.

Št. artikla Vsebina EAN koda
000713 600ml 8711347212781
000712 500 ml 8711347218967
000711 600ml 8711347212842
000732 500ml 8711347220250
000733 500ml 8711347220274

SPREJ ČISTILO KOLESNIH OBROČEV
SPREJ ČISTILO KOLESNIH OBROČEV
SPREJ ZA SIJAJ GUME
ČISTILO KOLESNIH OBROČEV
VOSEK ZA ZAŠČITO KOLESNIH OBROČEV
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COCKPIT SPREJI
Sprej z odličnimi čistilnimi 
lastnostmi, za čiščenje, 
zaščito in olepšavo armaturnih 
plošč in ostalih plastičnih 
delov v vozilu.

Cockpit sprej polmat
ima blag vonj, preprečuje 
oprijem umazanije, je 
antistatičen in daje dolgotrajen 
satinast sijaj.
Cockpit sprej pena
je pena na vodni bazi, ki ne 
pušča sledi nikjer, niti na 
vetrobranskem steklu.
Cockpit sprej sijajni
ima blag vonj, preprečuje
oprijem umazanije, je 
antistatičen in daje dolgotrajen 
visok sijaj.

ČISTILO ZA NOTRANJE DELE VOZILA 
Zelo učinkovito čistilo za notranje dele vozila. 

MoTip Car Care Čistilo za notranje dele vozila 
ima visoke čistilne lastnosti in ima blag vonj.

OSVEŽILEC 
ZRAKA
 'ONE SHOT'
Sprej za zakrivanje 
neprijetnih vonjav v 
manjših in večjih 
prostorih. 'One Shot' 
osvežilec zraka je zelo 
učinkovit. MoTip Car 
Care One Shot 
osvežilec zraka ima 
odlične maskirne 
lastnosti in dolgotrajni 
učinek.

AIRCO OSVEŽILCI ZRAKA
Zelo učinkovit sprej za osvežitev in čiščenje zraka v 
klimatskih in prezračevalnih sistemih v vozilih. MoTip Car 
Care Airco osvežilec zraka  se zelo enostavno aplicira in 
ima blag vonj.

Št. artikla Vsebina EAN koda
COCKPIT SPREJ POLMAT 000701 600 ml 8711347212804
COCKPIT PENA 'NA VODNI BAZI' 000702 600 ml 8711347218929
COCKPIT SPREJ 'VISOKI SIJAJ' 000703 600 ml 8711347218943
OSVEŽILEC ZRAKA 'ONE SHOT' 000704 600 ml 8711347212866
ČISTILO za notranje dele vozila 000755 500 ml 8711347221134
DISPLEJ AIRCO OSVEŽILEC ZRAKA DPCC700 12 x 150ml 8711347221080
AIRCO OSVEŽILEC POMARANČA 000720 150 ml 8711347220151
AIRCO OSVEŽILEC SIVKA 000721 150 ml 8711347220175
AIRCO OSVEŽILEC LIMONA 000722 150 ml 8711347220199

22



AV
TO

M
OB

IL
SK

I O
SV

EŽ
IL
CI

PO
PO

LN
A 
ZA

ŠČ
IT
A 
ZA

 S
TE
KL

O ČISTILO STEKLA
Uporabniku prijazen sprej 
za čiščenje stekel. Čistilo 
stekla ima odlčne topilne 
lastnosti in ne pušča sledi. 
MoTip Car Care Čistilo 
stekla je rahlo bazična 
čistilna in razmaščevalna 
pena.

SPREJ PROTI ROSENJU
Sprej za preprečevanje rosenja 

vetrobanskih stekel in oken. 

MoTip Car Care Sprej proti 

rosenju ne vsebuje topil in je tako 

za notranjo kot zunanjo rabo.

ČISTILO STEKLA
Čistilo za vetrobranska 

stekla in ogledala. MoTip 
Car Care Čistilo stekla ima 

odlične čistilne lastnosti in je 
rahlo bazično.

RAIN AWAY
Uporabniku prijazen 
vodoodbojen sprej za 
uporabo na vetrobranskih 
steklih, ogledalih in vizirjih. 
MoTip Car Care Rain Away 
zmanjšuje oprijem umazanije 
in vsebuje silikone.

ČISTILO/NEGOVALEC 
ZA USNJE
Uporabniku prijazen 
proizvod za čiščenje in 
zaščito notranjost vozila iz 
usnja in polusnja. 
Čistilo/negovalec usnja 
zmanjšuje oprijem 
umazanije in neguje usnje.
Čistilo/negovalec usnja v 
spreju vsebuje vazelin in je 
brez silikonov.
Čistilo/negovalec usnja v 
flaški ne vsebuje topil, a 
vsebuje silikone.

ČISTILO TEKSTILA 
Učinkovita hitrosušeča 

pena za čiščenje tekstilnih 
površin. Čistilo tekstila je 

uporabniku prijazna in suha 
čistilna pena. MoTip Car 
Care Čistilo tekstila ima 

odlične čistilne lastnosti in 
blag vonj.

ČISTILO/NEGOVALEC 
PLASTIČNIH IN 
GUMIJASTIH DELOV
Uporabniku prijazen sprej za 
zunanje dele vozila. Za nego 
gumijastih delov in za obnovo 
sijaja in barve plastičnih delov 
vozila. Čistilo/negovalec 
plastičnih in gumijastih delov 
daje dolgotrajen sijaj ter 
odstranjuje ostanke polirne 
paste. Preprečuje zmrzovanje 
in izsuševanje gumijastih delov. 
Ščiti pred vremenskimi vplivi.

PASTA ZA ODBIJAČE ČRNA
Izdelek za vzdrževanje črnih plastičnih 
odbijačev ter za obnovitev barve in 
sijaja. Pasta za odbijače ščiti pred 
vremenskimi vplivi in zmanjšuje oprijem 
umazanije. MoTip Car Care Pasta za 
odbijače črna vsebuje silikone in ne 
vsebuje topil.

Št. artikla Vsebina EAN koda

ČISTILO STEKLA 000706 600ml 8711347212828
ČISTILO STEKLA 000731 500 ml 8711347220236
SPREJ PROTI ROSENJU 000730 500 ml 8711347220212
RAIN AWAY 000734 500 ml 8711347220298
ČISTILO/NEGOVALEC USNJA 000708 600ml 8711347218882
ČISTILO/NEGOVALEC USNJA 000754 500 ml 8711347220618
TEXTILE ČISTILO TEKSTILA 000707 600ml 8711347218844
ČISTILO/NEGOVALEC PLASTIČNIH IN GUMIJASTIH DELOV 000709 600 ml 8711347218820
PASTA ZA ODBIJAČE ČRNA 000753 500 ml 8711347220595
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ČISTILO INSEKTOV
Intenzivno, uporabniku 
prijazno čistilo za insekte. 
Čistilo insektov ima 
odlično čistilno moč in 
vsebuje tenzid. MoTip 
Car Care Čistilo insektov 
je rahlo bazično in varno 
za uporabo na plastičnih 
in lakiranih površinah.

ŠAMPON + GOBA
Šampon z odlično 
topilno močjo za 
čiščenje vozil. MoTip 
Car Care Šampon+goba 
je visoko koncentriran in 
ne vsebuje topil .

PASTA ZA KROM
Polirna pasta z odlično  
čistilno močjo za zaščito 
in čiščenje kromiranih 
površin. Pasta za krom 
ščiti pred vremenskimi 
vplivi in povrne sijaj. 
MoTip Car Care Pasta 
za krom zmanjšuje 
oprijem umazanije, ne 
vsebuje topil in vsebuje 
silikone.

SUPER ŠAMPON Z 
VOSKOM 
Šampon z voskom za 
čiščenje in zaščito vozil. 
Super šampon z voskom 
ima odlično čistilni moč in 
povrne sijaj. Ščiti pred 
vremenskimi vplivi in 
zmanjšuje oprijem 
umazanije. MoTip Car 
Care Super šampon z 
voskom ne vsebuje topil in 
je visoko koncentriran. 

HITRI VOSEK
Zelo učinkovit in uporabniku 
prijazen sprej za ohranitev 
dolgotrajnega sijaja. Primerno 
za uporabo na lakiranih, 
plastičnih in kromiranih 
površinah. Hitri vosek je idealen 
za večje površine. Je 
vodoodbojen in vrača 
dolgotrajen sijaj. Zmanjšuje 
oprijem umazanije in ščiti pred 
vremenskimi vplivi. MoTip Car 
Care Hitri vosek je pH-
nevtralen, ni za poliranje in 
vsebuje silikone.

ČISTILO ZA SMOLE IN KATRAN
Sprej z odlično topilno močjo za 
odstranjevanje katrana, bitumna, asfalta in 
smole. MoTip Car Care Čistilo za smole in 
katran se zelo enostavno nanaša in je pH-
nevtralen.

POLIRNE PASTE
SUPER HITRI VOSEK  Uporaniku prijazno sredstvo za zaščito in obnovo sijaja lakiranih površin, tako 
metalnih kot ne metalnih.
OBNAVLJALEC BARVE Polirna pasta za obnavljanje sijaja in barve z lakiranih površin tako metalnih 
kot ne metalnih, ki so zbledeli zaradi vremenskih vplivov. Obnavljalec barve ima odlično polirno moč in 
ščiti pred vremenskimi vplivi. Zagotavlja sijajen izgled in obnavlja originalni odtenek barve.
POLIRNA PASTA Z VOSKOM  Blaga polirna pasta, ki je uporabniku prijazna. Uporablja se za zaščito 
in obnovo sijanih lakiranih površin, tako metalnih kot ne metalnih. 

Št. artikla Vsebina EAN koda kos
SUPER HITRI VOSEK 000744 500  ml 8711347220410
OBNAVLJALEC BARVE 000741 500  ml 8711347220359
POLIRNA PASTA Z VOSKOM 00740 500  ml 8711347220335

BARVNE POLIRNE 
PASTE
Polirne paste za zakrivanje 
površinskih prask na lakiranih 
površinah, tako metalik kot 
ne-metalik barv. Povrne sijaj 
in obnavlja originalen 
odtenek barve.  Ima rahlo 
polirno moč  in ščiti pred 
vremenskimi vplivi.

PASTA ZA RISE
Polirna pasta za 

odstranjevanje manjših 
površinskih prask na lakiranih 

površinah. Povrne originalni 
odtenek barve in ohranja sijaj. 
MoTip Car Care Pasta za rise 

ima odlično polirno moč in 
vsebuje silikone

Št. artikla Vsebina EAN koda
PASTA ZA RISE 000745 250  ml 8711347220434
POLIRNA PASTA   BELA 000746 500  ml 8711347220458
POLIRNA PASTA   ČRNA 000747 500  ml 8711347220472
POLIRNA PASTA   MODRA 000748 500  ml 8711347220496
POLIRNA PASTA   SVETLO RDEČA 000749 500  ml 8711347220519
POLIRNA PASTA   SIVA 000750 500  ml 8711347220533
POLIRNA PASTA   ZELENA 000751 500  ml 8711347220557
POLIRNA PASTA   RDEČA 000752 500  ml 8711347220571
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ČISTILO INSEKTOV 000705 600 ml 8711347219001
ČISTILO INSEKTOV 000735 500 ml 8711347220311
ŠAMPON 000756 2 x 500 ml 8711347221868
PASTA ZA KROM 000742 500 ml 8711347220373
SUPER ŠAMPON Z VOSKOM 000743 500 ml 8711347220397
HITRI VOSEK 000710 600 ml 8711347218868
ČISTILO ZA SMOLE IN KATRAN 000765 600 ml 8711347228898
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NOVO!
6 NOVIH COCKPIT SPREJEV

JABOLKO - BRUSNICA - SIVKA 

POMARANCA - POTPOURRI - VANILIJA
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SPREJI 
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ZAŠCITA       CISTILA                   
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SILIKON SPREJ
Silikonski sprej za mazanje in zaščito plastičnih in gumijastih delov. Je vodoodbojen, pH-nevtralen 
in odporen na vremenske vplive ter šibke kisline in baze. Silikonski sprej preprečuje zmrzovanje in 
izsuševanje gumijastih delov ter škripanje in cviljenje plastičnih delov. Ima odlično mehansko in 
termično stabilnost ter usmerjen curek. Je temperaturno odporen od - 50?C do + 200?C.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Silikon sprej 500 ml 090107 8711347226481

Sredstvo za zaščito električnih kontaktov z odličnimi penetracijskimi lastnostmi. Za preprečevanje 
težav pri zagonu zaradi vlažnosti. Sprej za električne kontakte je vodoodbojen, prav tako odbija 
vlago. Je odporen na vremenske vplive, soli, šibke kisline in baze ter je pH-nevtralen. Ima odličen 
oprijem na podlago in je zelo učinkovit pri preprečevanju korozije.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za električne kontakte 500 ml 090108 8711347226504

SPREJ ZA JERMENE V-BELT
Sprej, ki ima odličen oprijem za zaščito in popravilo jermenov ter za preprečevanje zdrsevanja. 
Sprej za jermene V-belt je enostaven za uporabo in nudi dolgotrajno zaščito. Sprej za jermene V-
belt upočasnjuje obrabo, obnavlja jermene in je odporen na vremenske vplive. 

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za jermene V-Belt 500 ml 090102 8711347226382

Transparentni sprej z odličnim oprijemom za preprečevanje poškodb na kablih in žicah, ki jih 
povzročajo kune. Kune se bodo izogibale površinam, kjer je nanešen sprej Cable Protect, zaradi 
unikatnega lepljivega zaščitnega filma, ki se ustvari na površini. Zaradi specialne formule, se lahko 
sprej Cable Protect nanaša tudi na premikajoče se predmete. 
Nudi dolgotrajno zaščito in je brez vonja. Odporen je na vremenske vplive ter šibke kisline in baze.

SPREJ CABLE PROTECT (proti kunam)

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej Cable Protect (proti kunam) 500 ml 090103 8711347226405

SPREJ IMPREGNACIJSKI
Sprej za zaščito tekstila in usnja pred vlago in umazanijo. Zaradi unikatne formule se ustvari 
neviden zaščitni sloj, ki je vodoodbojen, a vseeno diha in tako učinkovito preprečuje oprijem 
umazanije. MoTip impregnacijski sprej nudi dolgotrajno zaščito in je enostaven za uporabo.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej impregnacijski 500 ml 090104 8711347226429

ZAŠCITA
TEHNICNI SPREJI

SPREJ ZA ELEKTRICNE KONTAKTE
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MAZIVA

SPREJ ZA VERIGE (mast)
Sprej za mazanje vseh vrst pogonov, ki se poganjajo s pomočjo verig in so pod veliko obremenitvijo. 
Sprej za verige se lahko obdeluje kot olje, ki ima lastnosti masti.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za verige (mast) 500 ml 090205 8711347226306

SPREJ MULTI

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej MULTI 500 ml 090206 8711347226320

Univerzalno olje za mazanje, zaščito in čiščenje kovinskih in plastičnih delov. Sprej Multi ima 
odlične penetracijske lastnosti in čistilni učinek. Odbija vlago in preprečuje rjavenje. Odstranjuje 
olja, masti, voske, različne vrste zaščite podvozja in katran. Po končanem postopku se ustvari 
zaščitni film.

SPREJ PTFE SUHI (teflon)
Suh površinski lubrikant za obdelavo mehanskih kovinskih in plastični delov, kjer ne sme ostajati 
nobenih ostankov olja ali masti. Sprej PTFE suhi ne pušča ostankov olja in masti (suhi film) in 
preprečuje obrabo in oprijemanje. Ima izredno nizek koeficient trenja in odličen oprijem, prav tako 
pa je odporen na vremenske vplive. Sprej PTFE suhi je ustrezen za dele, ki so izpostavljeni manjših 
obremenitvam in nižji hitrosti. Lahko se uporablja tudi kot sredstvo za odkalupljenje, kjer se ne sme 
uporabljati silikonov.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej TEFLON (PTFE suhi) 500 ml 090201 8711347226245

SPREJ PTFE OLJE (teflon) 
Universalni lubrikant z izredno mehansko in termalno obstojnostjo za obdelavo mehanskih 
kovinskih in plastičnih delov. Sprej PTFE olje ima zelo nizek koeficient trenja, zelo fino strukturo 
(velikost delcev pribl. 5 mikrometrov) in odličen oprijem. Sprej PTFE olje je odporno na vremenske 
vplive, šibke kisline in baze ter je vodoodbojen in pH-nevtralen. Preprečuje obrabo in oprijemanje. 
Je temperaturno odporen od - 50°C do + 250°C.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej PTFE Olje (teflon) 500 ml 090203 8711347226269

SPREJ BELA MAST
Sprej bela mast ima odličen oprijem in zelo visoko viskoznost. Uporablja se za mazanje kovinskih in 
plastičnih mehanskih delov. Sprej bela mast ima izredno mehansko in termalno obstojnost ter je 
odporen na vremenske vplive ter šibke kisline in baze. Je vodoodbojen in pH-nevtralen. Sprej bela 
mast vsebuje PTFE (politetrafluoretilen) in preprečuje obrabo in oprijemanje. MoTip sprej Bela 
mast je temperaturno odporen od - 30°C do + 160°C.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej  BELA MAST 500 ml 090204 8711347226283

TEHNICNI SPREJI
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Učinkovita hitrosušeča pena z visokimi topilnimi lastnostmi za čiščenje tkanine in tekstila. Sprej 
čistilo tekstila je enostavno za uporabo, nevtralizira neprijetne vonjave in ima blag vonj.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej čistilo tekstila 500 ml 090500 8711347225781

Pena za čiščenje in vzdrževanje pnevmatik ter za obnovitev in poživitev barve. Sprej čistilo 
pnevmatik je enostavno  za uporabo in daje sijaj. Vsebuje silikone in ima nizko vsebnost topil. MoTip 
Sprej čistilo pnevmatik ščiti pred vremenskimi vplivi in se lahko nanaša na mokre pnevmatike.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej čistilo pnevmatik 500 ml 090502 8711347225828

Universalno čistilo za odstranjevanje A-polnih in polnih kontaminacij iz delov, ki so iz obdelane in 
neobdelane kovine ter različnih vrst plastike. Sprej Industrijsko čistilo ima visoke topilne lastnosti in 
ne pušča sledi. Je neprevoden in nekoroziven.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej industrijsko čistilo 500 ml 090509 8711347225927

Čistilo za zunanje in notranje dele uplinjačev in ventilov, brez razstavljanja delov. Sprej čistilo 
uplinjačev ima visoke topilne lastnosti in ne pušča sledi. MoTip Čistilo uplinjačev je neprevoden 
in nekoroziven.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej čistilo uplinjačev 500 ml 090510 8711347225620

Sprej za čiščenje in zaščito delov iz inoxa/nerjavečega jekla. Zaradi posebne formule, se po 
procesu čiščenja ustvari tanek zaščitni sloj, ki učinkovito preprečuje ponoven oprijem umazanije.

Opis Vsebina Št. artikla                 EAN-koda

Sprej čistilo za inox-nerjaveče jeklo 500 ml 090503 8711347225804

TEHNICNI SPREJI
CISTILA

SPREJ CISTILO TEKSTILA

SPREJ CISTILO PNEVMATIK

SPREJ INDUSTRIJSKO CISTILO

SPREJ CISTILO VPLINJAVCEV

INOX-NERJAVECE JEKLO
SPREJ CISTILO ZA 
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Sprej za čiščenje zavor z odličnimi topilnimi lastnostmi.  Ne pušča ostankov, je neprevoden in 
nekoroziven. MoTip Power čistilo zavor ima zelo močan curek in se lahko uporablja pod različnimi 
koti.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej POWER čistilo zavor 500 ml 090563 8711347225767

BRAKE CLEANER 750 ML
Sprej za čiščenje zavor z odličnimi topilnimi lastnostmi.  Ne pušča sledi, je neprevoden in 
nekoroziven. MoTip Power čistilo zavor ima zelo močan curek in se lahko uporablja pod različnimi 
koti.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej POWER čistilo zavor 750 ml 090514 8711347222070

Sprej z odličnimi topilnimi lastnostmi za čiščenje električnih kontaktov. Je neprevoden in 
nekoroziven ter ne pušča sledi. MoTip Sprej čistilo kontaktov ima močan curek in se lahko 
uporablja pod različnimi koti.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej čistilo kontaktov 500 ml 090505 8711347225644

Učinkovita pena za čiščenje prezračevalnih kanalov v vozilih. MoTip sprej čistilo klime daje blag 
vonj in dolgotrajno zaščito proti neprijetnim vonjavam.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej čistilo klime 500 ml 090508 8711347225842

Učinkovito sredstvo za čiščenje motorjev v vozilih. Ima visoke topilne lastnosti in ne pušča sledi. 
MoTip sprej čistilo motorja je neprevoden in nekoroziven.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej čistilo motorja 500 ml 090506 8711347225606

TEHNICNI SPREJI
CISTILA

SPREJ CISTILO MOTORJA

SPREJ CISTILO KLIME

SPREJ CISTILO KONTAKTOV

SPREJ POWER CISTILO ZAVOR
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SPREJ ZA ODSTRANJEVANJE 
NALEPK
Sprej za odstranjevanje nalepk, masti, katrana, voskov, črnila in ostankov lepila. Ustrezen za 
obdelane in neobdelane površine iz kovine, lesa, kamna in različnih vrst plastike.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za odstranjevanje nalepk 500 ml 090513 8711347225941

Sredstvo za odstranjevanje pepelnih ostankov v dizelskih filtrirnih sistemih brez 
razstavljanja. DPF čistilo zelo hitro učinkuje in je nekorozivno. MoTip DPF čistilo je brez 
topil in negorljivo.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

DPF Cleaner 500 ml 090515 8711347228836

Hitro delujoče čistilo za izpušne pline, topi umazanijo in usedline v EGR ventilih, dovodnih zračnih 
sistemih, razdelilcih in dovodnih ventilih. Obnavlja pretok zraka do motorja, povečuje moč in 
pospeške ter zmanjšuje izpuste plinov. MoTip EGR čistilo ne pušča sledi in preprečuje oprijem 
umazanije in smol. Ima 360° ventil.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

EGR čistilo 500 ml 090516 8711347228850

Univerzalna čistilna pena z močnimi topilnimi lastnostmi za manj trdovratno umazanijo. Sprej Multi 
Foam (čistilna pena) je enostavna za uporabo, zelo učinkovita in ima blag vonj. Uporablja se lahko 
za odstranjevanje ostankov dima, črnila in masti.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej Multi Foam (čistilna pena) 500 ml 090511 8711347225866

Sprej za čiščenje vetrobranskih stekel in ogledal. Čistilo stekla je pena, ki razmasti in ima visoke 
topilne lastnosti. MoTip čistilo stekla je enostavno za uporabo.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Čistilo stekla 500 ml 090504 8711347225880

TEHNICNI SPREJI
CISTILA

DPF CISTILO

EGR CISTILO

SPREJ MULTI FOAM (cistilna pena)

CISTILO STEKLA
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ORODJA
TEHNICNI SPREJI

SPREJ ODSTRANJEVALEC TESNIL
Sprej za hitro in enostavno odstranjevanje izsušenih lepil in tesnil, prav tako za otrdele tesnilne 
materiale z avtomobilskih in strojnih delov. Sprej za odstranjevanje tesnil ima visoke čistilne 
lastnosti, je neprevoden in nekoroziven. Zaradi visoke viskoznosti ima optimalni učinek. Je 
enostaven za uporabo in ima usmerjen curek.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej odstranjevalec tesnil 500 ml 090403 8711347225705

SPREJ ZA VARJENJE
Sprej za preprečevanje lepljenja ostankov od varjenja na varilno šobo/ustje in varilno zono. Sprej 
za varjenje ni vnetljiv, je brez silikonov in nekoroziven. Zaradi edinstvene formule, ki vsebuje čisti 
dušik, se dosega visoka pokrivnost. Je rahlo bazičen in se lahko odstrani z vodo.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za varjenje 400 ml 090404 8711347226061

LEAK SPREJ
Sprej za odkrivanje uhajanja v cevnih sistemih. Leak sprej ni vnetljiv in je nekoroziven. Lahko se 
odstrani z vodo in je okolju prijazen. Je rahlo bazičen in se malce peni. Leak sprej ima certifikat
DVGW (št. NG/5170BR0105).

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Leak sprej (za cevne sisteme) 400 ml 090406 8711347226047

SPREJ OLJE ZA VRTANJE IN REZANJE
Sprej olje, ki preprečuje pregrevanje kovine med vrtanjem in rezanjem. Sprej olje za vrtanje in 
rezanje ščiti, maže in preprečuje obrabo delovnega orodja. MoTip sprej olje za vrtanje in rezanje 
(Cut & Drill) ne vsebuje silikonov in ni korozivno.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej olje za vrtanje in rezanje Cut & Drill 500 ml 090407 8711347225965

SPREJ ZA ODSTRANJEVANJE PRAHU 
Zelo učinkovito sredstvo za visokotlačno odstranjevanje prahu in umazanije na težko dostopnih 
mestih . Sprej za odstranjevanje prahu je negorljiv, brez vonja in ne pušča ostankov. MoTip sprej za 
odstranjevanje prahu je enostaven za uporabo in ima usmerjen curek.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za odstranjevanje prahu 300 ml 090408 8711347225743
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ORODJA
TEHNICNI SPREJI

SPREJ ZA VŽIG MOTORJA
Učinkovito sredstvo za vozila z notranjim izgorevanjem, ki imajo probleme z zagonom. Vbrizgajte 
MoTip sprej za vžig motorja, ki ja na bazi etra, v dovod zraka na filtru za več sekund, nato pa 
zaženite motor .

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za vžig motorja 500 ml 090405 8711347226085

FREEZER sprej za elektroniko
Učinkovito, negorljivo sredstvo, za odkrivanje razpok na elektronskih vezjih. Freezer sprej za 
elektroniko se lahko uporablja v večih pozicijah. MoTip Freezer sprej za elektroniko za kratek čas 
zniža temperaturo na - 55°C in ima usmerjen curek.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Freezer sprej za elektroniko 500 ml 090409 8711347225682

SPREJ ODSTRANJEVALEC BARVE-LAKA
Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje starih premazov na površinah, kot so kamen, beton, 
asfalt, kovina in les. MoTip Odstranjevalec laka-barve ima gelasto strukturo in je enostaven za 
uporabo.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej odstranjevalec barve-laka 500 ml 090410 8711347225729
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MONTAŽA
TEHNICNI SPREJI

SPREJ MAST ZA ZAVORE
Mast z odlično oprijemljivostjo za preprečevanje obrabe in blokiranja zavornih sistemov in drugih 
spojnih elementov, ki so izpostavljeni velikim obremenitvam. Sprej mast za zavore je vodoodbojen 
in nudi odlično antikorozijsko zaščito.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej mast za zavore 500 ml 090310 8711347226344

SPREJ BAKER
Sprej z visoko vsebnostjo bakra, za preprečevanje obrabe in blokiranja spojnih elementov, ki so 
izpostavljeni visokom temperaturam. Sprej baker ima visoko temperaturno odpornost in preprečuje 
korozijo. MoTip baker sprej je odporen na temperature med -40°C in vse do +1.100°C.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej BAKER 500 ml 090301 8711347226122

SPREJ VAZELIN
Univerzalni transparentni lubrikant in prezervativ z odlično oprijemljivostjo. Sprej vazelin je 
vodoodbojen, pH-nevtralen in odporen na vremenske vplive ter šibke kisline in baze.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej vazelin 500 ml 090302 8711347226146

SPREJ FREEZER
Učinkovito sredstvo za odvijanje spojev, ki jih ne moremo odviti. Za kratek čas zamrzne matico na -
50°C in tako omogoči odvijanje zarjavelih in tesnih spojev. Ima usmerjen curek.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej Freezer 500 ml 090306 8711347226207

Učinkovito sredstvo za odvijanje zarjavelih delov. Sprej odvijač ima dobre penetracijske lastnosti in 
vsebuje grafit ter MoS2. Je vodoodbojen in preprečuje korozijo.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej odvijač 500 ml 090303 8711347226160

SPREJ ODVIJAC
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MONTAŽA
TEHNICNI SPREJI

SPREJ LEPILO
Lepilo za trajno in začasno lepljenje. Primerno za lepljenje papirja, kartona, lesa, tekstila in različnih 
vrst plastike.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej lepilo 500 ml 090304 8711347226184

Učinkovito sredstvo za odvijanje zarjavelih delov. Nagel padec temperature na -30°C in 
učinkovanje odvijača omogočata odvitje blokiranih spojev.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej FREEZER (odvijač) 500 ml 090305 8711347226108

Keramična mast ne vsebuje metalnih delcev in ima odlično oprijemljivost. Uporablja se za dele, ki so 
izpostavljeni visokim obremenitvam in/ali so izpostavljeni visokim temperaturam.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej keramična mast 500 ml 090307 8711347226221

SPREJ KATRAN
Lubrikant (mazivo) in zaščitno sredstvo na bazi Stockholmskega katrana, ki preprečuje obrabo in 
zagozditev vijačnih konekcij, ki so izpostavljene velikim obremenitvam. Sprej katran daje 
dolgotrajno zaščito, je vodoodbojen in odporen na vremenske vplive ter šibke kisline in baze. Ima 
odličen oprijem in odlično antikorozijsko zaščito.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

OpisSprej katran 500 ml 09030 8711347228973

Mast z odličnim oprijemom za preprečevanje obrabe in blokiranja spojnih elementov, ki so 
izpostavljeni visokim obremenitvam. Sprej črno olje je vodoodbojno in je odlično pri preprečevanju 
korozije. Je odporno na vremenske vplive in šibke kisline/baze. MoTip črno olje ima usmerjen curek 
in 360° ventil.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej črno olje 500 ml 090300 8711347225583

SPREJ CRNO OLJE

SPREJ KERAMICNA MAST

SPREJ FREEZER (odvijac)
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ZA PONOVNO POLNJENJE
TEHNICNI SPREJI

ALU PRESSURE CAN
Pločevinka ALU pod pritiskom, ki se lahko ponovno polni z Motip aktivnimi substancami. Minimalni pritisk 5 barov, 
maksimalni pritisk 10 barov (komprimiran zrak). Napolni se lahko z do 500ml aktivne substance. Uporabijo se 
lahko naslednje aktivne substance: Bakrena mast (pločevinka 5L), Čistilo zavor (pločevinka 5L in sod 25L), 
Multisprej (pločevinka 5L) in Večnamensko čistilo (pločevinka 5L).

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Pločevinka ALU pod pritiskom V05000 8711347196753

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Čistilo zavor 60 liter V60563 8711347235087

Čistilo zavor 25 liter V25563 8711347190874

Citrus čistilo 25 liter V25529 8711347229000

Citrus čistilo 5 liter V05529 8711347229000

Čistilo zavor 5 liter V05563 8711347190881

Večnamensko čistilo 5 liter V05584 8711347194896

Multisprej 5 liter V05578 8711347194872

Bakrena mast 5 liter V05561 8711347194889

Olje/mazivo za vrtanje in rezanje 5 liter V05583 8711347220038

Tesnilna pipa Set 25L 8711347204625

36



REŠITVE
TEHNICNI SPREJI

SOLUCIJE (REŠITVE)
MoTip Solutions asortiman vsebuje 6 močnih tehničnih rešitev za avto-moto, navtiko, kampiranje, dom, DIY, 
vrt in športne aktivnosti.

Opis Vsebina Št. artikla

 

Sprej TELFON (PTFE suhi) 75 ml 075548

Silikon sprej 75 ml 075562

Vazelin sprej 75 ml 075571

Odvijač sprej 75 ml 075573

Sprej lepilo 75 ml 075575

Multi Olje 75 ml 075587

Univerzalni lubrikant z odlično mehansko in termalno stabilnostjo za obdelavo kovinskih in plastičnih mehanskih 
delov.

Silikon sprej za mazanje in zaščito plastičnih in gumijastih delov.

Univerzalni transparentni lubrikant in prezervativ z odlično oprijemljivostjo.

Učinkovito sredstvo za odvijanje zarjavelih delov.

Lepilo za začasno in trajno lepljenje.

Univerzalno olje za mazanje, zaščito in čiščenje kovinskih in plastičnih delov.

Sprej TEFLON (PTFE suhi)

SILIKON sprej

VAZELIN sprej

VAZELIN sprej

Sprej LEPILO

MULTI olje
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Odstranljiva folija
za aplikacijo s sprejem, lakirno pištolo in čopičem

Fleksibilnna odstranljiva zaščitna folija.
Enostavno nanesete in odstranite, ko to želite.

slojev

fleksibilno   enostavno   hitro



TUNING
LINIJA

SILVER CHROME SET
Set vsebuje hitro sušeči bazo-lak in lak z efektom kroma za olepšavo delov na vozilu. 
Baza-lak je bil posebej izdelan  za Silver Krom lak, da bi se dobila izredno gladka 
površina. Z uporabo Effect Primer-ja, se doseže najboljši krom efekt. Effekt lak je odporen 
na drgnjenje, vremenske vplive, U-žarke in ne bledi. Silve Chrome lak ima dolgotrajni sijaj 
in je odporen na temperaturo do 150°C.

Opis Št. EAN-koda

Set Silver Chrome 722998 4048500722998

artikla

SET ZA ZAVORNE BOBNE
Set vsebuje čistilo za zavorne bobne in 2K temperaturno odporni lak s trdilcem. Čistilo za 
zavorne bobne z visokimi čistilnimi lastnostmi, je bilo posebej izdelano za čiščenje zavornih 
bobnov. Lak nudi odlično zaščito pred korozijo in daj dolgotrajni sijaj. Je odporen na praske in 
udarce, bencin, kemikalije in vremenske vplive. Prav tako zmanjšuje oprijem umazanije.

Opis Št. EAN-koda

Set za zavorne bobne rdeč 728952 4048500728952

artikla

SPREJ ZA ZAVORNE BOBNE
Lak za osvežitev barve na zavornih bobnih. Lak ima odlične polnilne lastnosti in daje 
dolgotrajen sijaj. Je odporen na praske, bencin ter vremenske vplive. Preprečuje oprijem 
umazanije in rjavenje. MoTip sprej za zavorne bobne je dosegljiv v štirih barvah.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Sprej za zavorne bobne srebrn 400 ml 04096 8711347194940

Sprej za zavorne bobne rumen 400 ml 04097 8711347040971

Sprej za zavorne bobne rdeč 400 ml 04098 8711347040988

Sprej za zavorne bobne moder 400 ml 04099 8711347058617

Beli svinčnik lak za označevanje na pnevmatikah in drugih 
gumijastih izdelkih.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Svinčnik za gumo 12 ml 30000 8711347730001

SVINCNIK ZA GUMO
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TUNING
LINIJA

Transparentni lak za olepšavo zavornih luči. Lak nudi dolgotrajen sijaj in je odporen na 
udarce in praske. Odporen je tudi na bencin, kemikalije in vremenske vplive. MoTip sprej 
barva za luči je dosegljiv v dveh barvah.

Opis Vsebina Št. EAN-koda

Barva za luči črna 400 ml 00260 8711347011728

Barva za luči rdeča 400 ml 00261 8711347011735

Odstranjevalec barve za luči 150 ml 00164 8711347182305

artikla

BARVA ZA MOTOR
Lak z dobrimi polnilnimi lastnostmi za barvanje blokov motorja. Lak je odporen na praske, udarce, bencin in 
vremenske vplive. Lak je elastičen in odporen na temperaturna nihanja. Preprečuje rjavenje, nudi dolgotrajen 
sijaj in zmanjšuje oprijem umazanije. MoTip sprej barva za motor je dosegljiva v petih barvah.

Opis Vsebina Št. artikla EAN-koda

Barva za motor rdeča 400 ml 04091 8711347040919
Barva za motor črna 400 ml 04092 8711347040926
Barva za motor aluminij 400 ml 04093 8711347040933
Barva za motor modra 400 ml 04094 8711347040940
Barva za motor zelena 400 ml 04095 8711347055432

Barve: 400ml Sprej Set 2x400ml Sprej 750ml Barva 3L Barva 375ml Razredčilo 1L Razredčilo
črna mat 388033 388101 388170 399541
črna sijaj 388040 388118 388187 399558
bela sijaj 388057 388125 388194 399565
karbon sijaj 388064 388132 399572
zelena sijaj 388071 388149 399589
oranžna sijaj 388088 388156 399596
prozorna sijaj 388095 388163 388200 399602
srebrna polmat (RAL 9006) 433481 434495
modra polmat 433498 434501
rdeča polmat 433504 434662
rumena polmat 433511
rumena fluo 434693
Prozorni lak sijajni 433528 435751
čistilo 433535
razredčilo HITRO  (brez BZ) 436604
razredčilo POČASNO (brez BZ) 434310
razredčilo 388231 399619
(za aplikacijo z lakirno pištolo)

BARVA ZA LUCI
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