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PLASTI DIP Blaze 400 ml 

PLASTI DIP Balze v 400 ml sprejovom balení, je nová rada výraznejších/
krikľavých farieb. Vytvára gumenú ochrannú vrstvu, ktorá sa dá podľa 
potreby opäť odstrániť bez poškodenia pôvodnej vrstvy. 

 

Dostupné farebné varianty: 

oranžová, modrá, zelená, žltá 
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PLASTI DIP sprej 400 ml 

PLASTI DIP sprej v 400 ml balení, umožňuje veľmi jednoduché a praktické na-
nášanie PLASTI DIPu. Vytvára gumenú ochrannú vrstvu matného vzhľadu, 
ktorá sa dá podľa potreby opäť odstrániť bez poškodenia pôvodnej vrstvy.  

 

Dostupné farebné varianty: 

čierna, červená, modrá, biela, sivá (gunmetal), priesvitná, ružová 

PLASTI DIP Pravá Metalíza 400 ml 

PLASTI DIP Pravá Metalíza v 400 ml balení, umožňuje veľmi jednoduché a 
praktické nanášanie PLASTI DIPu. Vytvára gumenú ochrannú vrstvu, ktorá sa 
dá podľa potreby opäť odstrániť bez poškodenia pôvodnej vrstvy. Spreje tejto 
rady majú perfektné krytie, ich výsledkom je matná metalíza (matný povrch s 
metalickými trblietkami). 

 

Dostupné farebné varianty: 

antracit, hliníková/strieborná, starozlatá   

PLASTI DIP Camo 400 ml 

PLASTI DIP Camo  je rada  sprejov vo vojenských „camo“ farbách.  V 400 ml 
balení umožňuje veľmi jednoduché a praktické nanášanie PLASTI DIPu. Vytvá-
ra gumenú ochrannú vrstvu matného vzhľadu, ktorá sa dá podľa potreby opäť 
odstrániť bez poškodenia pôvodnej vrstvy.  

 

Dostupné farebné varianty: 

camo  zelená, camo hnedá, camo béžová 
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PLASTI DIP Metalizer 400 ml 

PLASTI DIP Metalizer v 400 ml sprejovom balení, dodáva metalický efekt a slúži 
najmä na konečnú povrchovú úpravu vrstvy Plasti Dipu. 

 

Dostupné farebné varianty: 

medená, zlatá, strieborná 
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PLASTI DIP Pearlizer 400 ml 

PLASTI DIP Pearlizer v 400 ml sprejovom balení, dodáva perleťový efekt a slúži 

najmä na konečnú povrchovú úpravu vrstvy Plasti Dipu. 

 

Dostupné farebné varianty: 

strieborná perleť 

PLASTI DIP Glossifier 400 ml 

PLASTI DIP Glossifier v 400 ml sprejovom balení, dodáva lesklý efekt a slúži 

najmä na konečnú povrchovú úpravu vrstvy Plasti Dipu.  

Vyšším počtom vrstiev sa lesk zintenzívňuje. 

 

 

PLASTI DIP Primer 400 ml 

PLASTI DIP Primer v 400 ml sprejovom balení sa používa ako podkladová vrst-

va pre zvýšenie priľnavosti Plasti Dipu, na miestach, kde nie je nutná možnosť 

následného odstránenia Plasti Dipu. Zvyšuje priľnavosť až o 400%. 
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RUBBER DIP 3,78l 
RUBBER DIP je viacúčelový syntetický gumový náter s vysokou flexibilitou. 

Vytvára súvislú vrstvu, ktorú je možné kedykoľvek dokonale odstrániť. Pre 

aplikáciu striekaním je nutné riedenie, pomer riedenia závisí od použitého 

striekacieho zariadenia. Pri 3,78l baleniach značenie RUBBER DIP nahradilo 

pôvodný názov Plasti Dip. 

 

Dostupné farebné varianty: 

čierna, biela, priesvitná, modrá, červená, sivá gunmetal, camo zelená 

RUBBER DIP Spray 3,78l 
RUBBER DIP Spray je predriedený viacúčelový syntetický gumový náter s 

vysokou flexibilitou, vhodný na priamu aplikáciu striekacou pištoľou. 

Vytvára súvislú vrstvu, ktorú je možné kedykoľvek dokonale odstrániť.  

 

Dostupné farebné varianty: 

modrá, červená, biela, oranžová 

 

PLASTI DIP 651ml 
PLASTI DIP je viacúčelový syntetický gumový náter s vysokou flexibilitou. Vy-

tvára súvislú vrstvu, ktorú je možné kedykoľvek dokonale odstrániť. Pre apli-

káciu striekaním je nutné riedenie, pomer riedenia závisí od použitého strie-

kacieho zariadenia. Produkty Plasti Dip 651ml a Rubber Dip 3,78l sú totožné, 

líšia sa len veľkosťou balenia a označením. 

 

 

Dostupné farebné varianty: 

čierna, priesvitná 

PLASTI DIP Pravá Metalíza 3,78l 
PLASTI DIP Pravá Metalíza 3,78l je nový druh matnej metalickej farby, 

ktorá je dostupná v predriedenej forme, teda Rubber Dip Spray. RUBBER 

DIP Spray je predriedený viacúčelový syntetický gumový náter s vysokou 

flexibilitou, vhodný na priamu aplikáciu striekacou pištoľou. Vytvára sú-

vislú vrstvu, ktorú je možné kedykoľvek dokonale odstrániť.  

 

Dostupné farebné varianty: 

antracit, hliníková/strieborná 



Predaj a distribúcia produktov PLASTI DIP® v Slovenskej republike.  

Produktový katalóg 

2014 

 

© 2014 WANKEL, s.r.o. 

PLASTI DIP Glossifier 3,78l 

PLASTI DIP Glossifier v 3,78l balení, dodáva lesklý efekt a slúži najmä na 

konečnú povrchovú úpravu vrstvy Plasti Dipu.  

Vyšším počtom vrstiev sa lesk zintenzívňuje. 

PLASTI DIP Riedidlo 0,95l a 
PLASTI DIP Riedidlo v 0,95l a 3,78l baleniach, slúži na dosiahnutie optimál-

nej viskozity všetkých produktov PLASTI DIP.  

PLASTI DIP Pearlizer 3,78l 

PLASTI DIP Pearlizer v 3,78l balení, dodáva perleťový efekt. Okrem ko-

nečnej povrchovej  úpravy je možné Pearlizer aj miešať s farbami Plasti 

Dip a dosiahnúť tak zaujímavú formu perleťového efektu. 

 


