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Ce idei creative ai pus în practică, folosind 
spray-urile Schneider Paint-It? Trimite-ne 
lucrările tale, la contul nostru Instagram, și le 
vom pune în story-urile noastre!
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Scribant Distribution s.r.l.
www.aperta.ro
www.schneider-romania.ro



negru

verde închis

turquoise

albastru-oțel

albastru

albastru-liliac

albastru închis

alb

argintiu

gri

gri închis

verde

galben deschis

violet

magenta

roșu

rose

portocaliu deschis

roșu royal

maro

auriu

galben

auriu metalic

argintiu metalic

Shake 
well

High 
coverage Up to 2m²

Spray-urile potrivite pentru 
aproape toate suprafețele
Inserează în design-ul proiectelor tale tușele 
speciale și versatilitatea vopselelor acrilice, 
conținute în noile spray-uri
Schneider Paint-It 030 Supreme DIY 

cupru metalic 

grund universal

lavandă pastel

rose pastel

caisă pastel

galben deschis pastel

oat pastel

lime pastel

verde pal paste

mentă-pastel

lac  transparent mat

lac  transparent lucios

Aplicare precisă a vopselei
cu ajutorul duzei de de pulverizare universală
Setările de presiune scăzută a spray-urilor Supreme DIY 
garantează o aplicare uniformă a culorii, fără stropire. În plus, 
duza universală asigură aplicarea precisă a vopselei.

Dimensiune potrivită a spray-ului
ideală pentru proiecte, acasă
Cu un volum de 200 ml, spray-ul Supreme DIY este ideal pentru 
proiecte casnice și pentru lucrări în care vopseaua trebuie 
aplicată pe o suprafață mare.

Varietate de culori
33 nuanțe diferite
Gama mare de culori oferă posibilitatea realizării de finisaje 
mate, cu aspect metalic și până la nuanțe pastelate, delicate, și 
efecte metalice reale. Pe lângă cele 33 de culori diferite, gama 
include și un grund și două tipuri de lacuri transparente, mat și 
lucios.

Versatilitate în aplicații 
potrivit pentru aproape orice suprafață
Sticlă, lemn, metal, plastic, pânză, tapet, ceramică și piatră sunt 
doar câteva dintre numeroasele aplicații posibile pentru Supreme 
Paint-It 030.

Aplicare rapidă
fără așteptare îndelungată a rezultatelor
Aplicarea rapidă și timpul redus necesar uscării vopselei, fără 
așteptare îndelungată a rezultatelor, facilitează continuarea 
proiectelor aproape imediat.

Rezultate excelente
culori foarte opace și rezistente la UV
Te poți baza pe cea mai înaltă calitate, pentru proiectul tău. 
Datorită rezistenței sale UV, spray-ul Supreme DIY este ideal și 
pentru aplicații la exterior.




