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1 Prefață AZT 

 

 

1.1 Preambul la prefață 

 

Sistemul de calcul pentru vopsitorie AZT este un ajutor de calcul prin care valorile specifice reparației și 

modelului pentru timpii de vopsire și costurile de material pot fi stabilite în funcție de suprafețele 

exterioare ale pieselor autovehiculului, indiferent care sunt producătorii de autovehicule și de materiale 

de vopsitorie. 

 

La baza acestui sistem de calcul stau materialele convenționale și metodele folosite în prezent pentru 

lucrările de vopsitorie auto. În sistem sunt adăugate în mod regulat noile modele de autovehicule, iar 

valorile respective sunt actualizate. Noile materiale și metode sunt revizuite și luate în considerare în 

funcție de importanța acestora pe piață. 

 

Utilizatorii acestui sistem primesc informații despre: 

 

- timpul de lucru necesar pentru întreaga lucrare și cheltuielile aferente, indicate într-un mod 
simplu și rapid 

 
 

- valorile de calcul pentru autoturisme, autovehiculele de teren și autoutilitare care sunt 
înregistrate în sistem 

 
 

- timpul de vopsitorie în ore, în funcție de amploarea reparației efectuate 

 
 

- în același timp, costul materialelor ce urmează să fie folosite în vopsitorie, exprimat în moneda 
locală 

 
 

- valorile specifice de calcul pentru 
 
- vopsirea secțiunilor standard, în funcție de tipul de vehicul (autoturisme, autovehicule de 

teren, autoutilitare) 
- piesele exterioare ale caroseriei (zonele), împărțite în piese de caroserie și piese atașate 
- piesele din plastic și cele din metal 
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1.2 Informații privind conținutul 

 

Toți timpii de manoperă din sistemul de calcul pentru vopsitorie AZT au la bază valorile medii din studiile 

de timp pe care AZT le-a determinat prin metodele REFA și sunt evaluate conform treptelor de reparație. 

Punctul de plecare pentru duratele de lucru specificate în lucrările de vopsitorie AZT îl reprezintă suprafața 

care trebuie vopsită (vezi capitolul 2.1). Informațiile privind duratele de lucru incluse în sistemul de calcul 

pentru vopsitorie AZT includ toate procesele de vopsire care apar în general, ceea ce asigură obținerea 

unei vopsiri impecabile. 

 

 

Natura și cantitatea materialelor de vopsitorie necesare precum și a materialelor auxiliare sunt 

determinate pe baza studiilor privind reparațiile, în funcție de treapta de reparație și substratul, și sunt 

calculate în mod specific în funcție de zona vizată, pentru fiecare caz în parte. Indicele AZT 100 reprezintă 

costul necesar al materialelor, exprimat în moneda locală. Se afișează media prețurilor de calcul specifice 

unei anumite țări, calculată pentru ateliere în funcție de materialele și materialele auxiliare provenite de 

la anumiți producători incluși în coșul de consum (vezi capitolul 3.3 și capitolul 4.4), conform listei de 

prețuri (fără TVA), mai puțin creșterile sau reducerile (de exemplu, discounturile). Această valoare indexată 

poate fi ajustată în mod special de către utilizator, dacă este necesar (vezi capitolul 2.11). 
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1.3 Prețurile materialelor de vopsitorie și auxiliare pentru calcularea indicelui 100 

 

Indicele AZT 100 se calculează în moneda locală și reprezintă costul materialelor necesare pentru vopsirea 

unui autovehicul. Acesta reflectă media prețurilor dintr-o anumită țară pentru materialele de vopsitorie și 

auxiliare provenite de la diverși producători, cuprinse într-un anumit coș de consum calculat pentru 

ateliere. 

 

Pentru stabilirea prețurilor medii, AZT solicită în mod regulat prețurile curente pentru materialele de 

vopsitorie și auxiliare, sub forma unei liste de prețuri care trebuie să respecte cerințele de mai jos. 

 

În esență, pot fi luați în seamă doar producătorii de vopseluri folosite în reparații, care oferă întreaga gamă 

de produse pentru vopsirea de înaltă calitate a autovehiculelor. Materialele pentru vopsirea HGV sau 

materialele din așa-numita fleet quality nu îndeplinesc aceste cerințe. 

 

AZT solicită tuturor țărilor în care se folosește sistemul de calcul vopsitorie AZT prețurile materialelor de 

vopsitorie și auxiliare calculate pentru atelierele din țările respective, fără a fi luate în considerare creșterile 

și reducerile individuale, cum ar fi discounturile. 

 

AZT contactează producătorul de materiale de vopsitorie, cel puțin o dată la fiecare șase luni, pentru a se 

obține informații privind prețurile curente, în măsura arătată mai sus. 
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2 Sistemul de vopsitorie AZT 

 

 

2.1 Starea de livrare a caroseriei pentru procesul de vopsire 

 

Punctul de plecare pentru duratele recomandate specificate pentru lucrările de vopsitorie AZT îl reprezintă 

suprafața care trebuie vopsită. Acesta este valabil când: 

 

1. Zonele și piesele prelucrate de specialistul tinichighiu au fost îndreptate sau sudate pentru a se 

potrivi cu contururile sau marginile. Dacă este necesar, acest lucru poate fi obținut prin aplicarea 

suplimentară, profesională, a unor materiale de umplere de ultimă generație. 

În cele din urmă, suprafețele trebuie prelucrate cu ajutorul unor scule adecvate (nu polizor 

unghiular), astfel încât tehnicianul vopsitor să poată trece la primul pas (slefuirea tuturor zonelor 

de tranzitie cu ajutorul mașinii de șlefuit orbitale sau cu excentric, de exemplu cu abrazive cu 

granulația P120). 

 

2. Tehnicianul vopsitor a finalizat zonele prelucrate cu conform punctului 1 în maximum trei etape, 

de exemplu 

chit poliesteric, chit fin, filler șlefuibil 

sau chit poliesteric, chit poliesteric pulverizabil, filler șlefuibil 

sau chit poliesteric pulverizabil, filler șlefuibil. 

 

Starea de livrare a caroseriei pentru procesul de vopsire se referă la faptul că zonele reparate sunt 

pregătite de catre tinichigiu astfel încât tehnicianul vopsitor să poată obține structura suprafeței și forma 

finală prin aplicarea procedurilor specificate la punctul 2. 

 

Informația privind durata de lucru introdusă în sistemul de calcul ia în considerare toate etapele de vopsire 

care apar în general, ceea ce asigură obținerea unei vopsiri impecabile. 
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2.2 Vopsirea pieselor metalice și a celor din plastic 

 

Studiile privind vopsirea pieselor de plastic au dus la valori de calcul diferite de cele obținute pentru piesele 

metalice. 

 

Deoarece există trepte diferite de vopsitorie, operații si materiale de vopsitorie suplimentare utilizate 

pentru vopsirea pieselor de plastic, următoarele secțiuni au fost delimitate astfel: 

 

• Capitolul 3: Vopsirea pieselor metalice 

 

• Capitolul 4: Vopsirea pieselor din plastic 

 

 

Tabelele pentru tipurile de autovehicule individuale listează pozițiile pentru vopsitorie, după cum urmează: 

 

• piese față, mijloc și spate, confecționate din metal 

 

• vopsirea grupată a pieselor metalice 

 

• piese din plastic vopsite standard 

 

 

De notat că piesele din plastic nu sunt incluse în vopsirea grupată! 

 

 

 

2.3 Sistemele de lăcuire rezistente la zgârieturi 

 

Studiile îndelungate efectuate asupra sistemelor de lacuri rezistente la zgârieturi au arătat că toate 

lucrările de șlefuire pot fi efectuate fără probleme de la introducerea sculelor și materialelor de șlefuire 

care au fost optimizate și pentru lacuri rezistente la zgârieturi, atât timp cât lucrătorul ține seama de 

instrucțiunile de aplicare respective. Informațiile furnizate de producătorii materialelor de vopsire și/sau 

autovehiculelor, ajută utilizatorul să stabilească metoda de prelucrare cea mai potrivită și, în funcție de 

aceasta, să aleagă materialele adecvate. 
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În cazul autovehiculelor acoperite cu lacuri rezistente la zgârieturi, se poate calcula suplimentar 0,3 h 

pentru fiecare piesă orizontală (de ex. capotă motor, plafon, capotă portbagaj) și 0,1 h suplimentare pentru 

piesle verticale (de ex. aripi, uși), necesare pentru cheltuielile ușor mai mari cu șlefuirea și polișarea în scop 

de finisare finală. Nu este furnizat nici un cost paușal corespunzător. Orice costuri de materiale care sunt 

semnificativ mai mari în anumite cazuri particulare pot fi avute în vedere și facturate prin ajustarea 

indicelui de materiale AZT. 
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2.4 Pregătirea pentru vopsitorie 

 
metoda de vopsire 

material pentru lucrările 
principale 

treapta de vopsire 

lucrare principală 

pe vehicul 
 fără pre-vopsire 

Figura 1: Pregătirea pentru vopsitorie. 
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ore ore 

piese metalice piese din plastic 

+ timp vopsire per spot repair 

II, piesă interior 

vopsea pe bază 

de apă 

vopsea pe bază 

de apă 

spot repair 

spot-repair 
II, piesă 
interior 

II, piesă 
interior 

piese din plastic piese metalice 

2 straturi vopsea UNI / metalizată / multi-efect 1-strat vopsea UNI / metalizată 

Suma totală 

lucrări de mascare la piese plastic 

vopsire în 2 culori 

mostră de culoare și determinarea nuanței 

mixarea vopselei cu mașina de amestecare 

eventuale suplimente la lucrările 
principale 

ex. pentru piese din metal - adițional piese 
plastic 

sau pentru piese din plastic - adițional piese 
metal 

sau pentru piese (demontabile) demontate-
aditional spot repair 

lucrare compozită 
pentru alt material / spot repair 

doar piese 
(demontabile) 

demontate 

pe vehicul 
cu pre-vopsire 

ore ore 
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Pentru prezentarea generală și explicarea duratelor de aplicare și pregătire, vezi Figura 1 „Pregătirea 

pentru vopsitorie”. 

Toate informațiile din prezenta privind duratele de vopsire și costurile de material trebuie înregistrate la o 

singura dată pe lucrare, în funcție de procesul de vopsire. 

Următoarele criterii sunt determinante pentru calcularea duratelor și costurilor asociate pentru fiecare 

lucrare: 

 

1. Ce tip de vopsea se aplică 

- 1-strat vopsea UNI / metalizată / multi-efect 

sau 

- 2-straturi vopsea UNI / metalizată / multi-efect 

sau 

- Multi-strat 

 

2. Ce material se prelucrează 

- Piese metalice 

sau 

- Piese din plastic 

 

3. Ce trepte de vopsire se aplică 

- Treptele de vopsire pentru piese metalice I, III, IV sau II 

sau 

- Treptele de vopsire pentru piesele din plastic K1N, KIG, K3 sau K1R, K2 

 

4. Procesul de vopsire 

- pe vehicul, fără pre-vopsire 

sau 

- pe vehicul, cu pre-vopsire 

sau 

- doar piese (demontabile) demontate 

Procesul de vopsire pentru „Vopsirea autovehiculelor cu pre-vopsire” în treptele de vopsire 

I 

sau K1R, K1N, K1G, 

pre-vopsirea a unei sau mai multor piese in stare demontată la interior sau la pliuri și 

de deasemenea, după a după adaptare, montare sau sudare 

- Vopsirea completă a exteriorului 
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5. Ce alte materiale se vopsesc 

- pentru piesele din metal - adițional piese din plastic 

sau 

- pentru piesele din plastic - adițional piese metalice 

 

6. Care sunt oprațiile suplimentare pentru pregătire 

- Mixarea vopselei cu mașina de amestecare 

- Mostra de culoare și stabilirea nuanței finale 

- vopsirea în 2 culori 

Criteriile utilizate pentru aceste operații de pregătire suplimentare: 

- Mixarea vopselei cu mașina de amestecare: 

Nuanța de culoare poate fi mixată conform codului de culoare sau conform nuanței 
determinate sau măsurate cu ajutorul sistemului de mixare al fabricantului vopselei. 
Această etapă presupune așadar cheltuieli suplimentare din partea celui care 
vopsește, dacă nu se folosește o vopsea gata preparată (ready-mix). 
 
 

- Mostra de culoare și stabilirea nuanței finale 
Nuanța de culoare poate fi găsita fie cu ajutorul codului de culoare de pe autovehicul, 
în documentele de service sau poate fi stabilită cu ajutorul mostrelor de culoare puse 
la dispoziție de producătorul vopselei sau cu ajutorul unui dispozitiv digital de 
măsurare a nuanțelor de culoare. Până la trei cartele de probă sunt vopsite în nuanța 
de culoare selectată pe un anumit substrat (gri deschis, mediu, închis). Cu ajutorul 
cartelelor de proba efectuate, vopsitorul specialist decide prin compararea nuanțelor 
să execute vopsirea sau, dacă este necesar, să corecteze nuanța de culoare. 

 
 

- Vopsirea în 2 culori 
Se folosește în zonele ce trebuie vopsite cu o altă culoare. Zonele contrastante în 
negru mat pe suprafețele exterioare și/sau interioare ale pieselor de caroserie nu se 
consideră vopsire în 2 culori, în sensul discutat aici. 

 

 

Notă: Timpul de pregătire (durata lucrării și de costurile materialelor asociate) include toate 

procesele/operațiunile necesare pentru efectuarea unei lucrări de vopsitorie. Timpul și costul 

materialelor pentru pregătire nu afectează nici timpul de vopsire, nici de materialele de 

vopsitorie a suprafeței. 
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2.4.1 Aplicarea pregătirii pentru vopsire 

 

1: Dacă se vopsesc doar piese metalice SAU doar din plastic, vezi „Lucrarea principală” din tabel (Figura 

1, pag.10) pentru a afla informațiile relevante. 

 

Exemplul (a)  Apare în tabel pentru: 
  1- strat   2-straturi 

Lucrarea include doar piese 
metalice în treapta de vopsire III 
pe vehicul, fără pre-vopsire 

 
ore €/₤/$ 
1,3 xx.xx 

 
ore €/₤/$ 
1,7 xx.xx 

 

Exemplul (b)  Apare în tabel pentru: 
  1- strat  2-straturi 

Lucrarea conține doar piese din 
plastic în treapta de vopsire K1N 
pe vehicul, cu pre-vopsire 

 
ore €/₤/$ 
1,5 xx.xx 

 
ore €/₤/$ 
2,1 xx.xx 

 

2: Dacă totuși trebuie vopsite piese metalice ȘI piese din plastic, trebuie făcută diferența dintre 

„Lucrarea principală” și „Lucrarea compozită”. 

Pentru stabilirea informațiilor relevante, procedați conform următoarelor două reguli: 

 

Regula 1: Pregătirea care necesită cel mai mult timp în cadrul unei lucrări de vopsitorie este clasificată ca 

„Lucrare principală”, în timp ce pentru materialele alternative (metal sau plastic) respectiva lucrare este 

indicată ca „Lucrare compozită”. 

 

Exemplul (c)  Apare în tabel pentru: 
  1-strat  2-straturi 

Piese metalice în treapta de vopsire 
III pe vehicul, fără pre-vopsire 
și 
Piese din plastic în treapta de 
vopsire K1N 
pe vehicul, cu pre-vopsire  

 ore €/₤/$ 
1,3 xx.xx 

 ore €/₤/$ 
1,7 xx.xx 

    

 ore €/₤/$ 
1,5 xx.xx 

 ore €/₤/$ 
2,1 xx.xx 

  +  + 

Lucrări compozite în treapta de 
vopsire III 

 ore €/₤/$ 
0,6 xx.xx 

 Ore €/₤/$ 
0,8 xx.xx 
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Exemplul (d)  Apare în tabel pentru: 
  1-strat  2-straturi 

Piese metalice în treapta de vopsire 
I pe vehicul, cu pre-vopsire 
și 

 
ore €/₤/$ 
1,5 xx.xx 

 
ore €/₤/$ 
2,1 xx.xx 

  + 
 + 

Piese din plastic  
în treapta de vopsire K1R 
pe vehicul, fără pre-vopsire  

 
ore €/₤/$ 
0,4 xx.xx 

 
ore €/₤/$ 
0,7 xx.xx 

     

Lucrări compozite în treapta de 
vopsire K1R 

 ore €/₤/$ 
0,3 xx.xx 

 ore €/₤/$ 
0,5 xx.xx 

 

 

Regula 2: Pentru pregătiri cu același timp, piesele metalice sunt considerate întotdeauna ca fiind lucrări 

principale, în timp ce lucrările care implică piese de plastic sunt considerate lucrări compozite. 

 

Exemplul (e)  Apare în tabel pentru: 
  1-strat  2-straturi 

Piese metalice în treapta de vopsire 
III pe vehicul, fără pre-vopsire 
și 

 
ore €/₤/$ 
1,3 xx.xx 

 
ore €/₤/$ 
1,7 xx.xx 

  + 
 + 

Piese din plastic în treapta  
de vopsire K3 
pe vehicul, fără pre-vopsire 

 
ore €/₤/$ 
1,3 xx.xx 

 
ore €/₤/$ 
1,7 xx.xx 

     

Lucrări compozite în treapta de 
vopsire K3 

 ore €/₤/$ 
0,6 xx.xx 

 ore €/₤/$ 
0,8 xx.xx 

 

 

 

Notă: xx.xx Costurile de materiale din sistemul de calcul pentru vopsitorie AZT sunt actualizate continuu, 

așa că nu apar în descrierea sistemului AZT.  
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2.5 Tipurile de vopsea și de procesele de vopsire 

 

Durata și costurile pentru materialele folosite la o lucrare de vopsitorie sunt indicate pentru două grupe 

de metode de vopsire. 

Vopsea 1-strat UNI / metalizată 

Metoda de vopsire cu vopsea 1-strat UNI / metalizată se referă la vopselele 2-K pentru o lucrare de vopsire 

cu 1-strat. 

 

 

Vopsea 2-straturi UNI / metalizată / multi-efect 

Metoda de vopsire cu 2-straturi UNI / metalizat / multi-efect se referă la aplicarea vopselei UNI, metalizat 

sau orice altă vopsea cu multi-efect și care este apoi acoperită cu un lac 2-K. 

 

 

Sistemele de vopsire sunt conforme cu legislația EU și de ultimă oră (de ex. conform cu normele VOC): 

- de ex. vopsea pe bază de apă 

- sisteme de vopsire HS și conținut redus de solvenți 

 

 

Dacă lucrările de vopsitorie sunt efectuate cu vopsea multi-efect și/sau într-un proces de vopsire de 3 sau 

4-straturi, tabelul de mai jos și respectivele 

- Proces de vopsire 

- Metodă de vopsire 

pot fi folosite în calcul.  
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2.5.1 Procesul de vopsire în 2-straturi 

 

Proces de 
vopsire 

Metodă de 
vopsire 

Structura 
vopselei 

(până la stratul final, 
ca de obicei) 

Note Calculul 
Recomandări de calcul pentru 
timpul de vopsire și material 

Vopsea cu efect 
mineral 

ud-pe-ud vopsea de bază 
 
lac 2-K 

 
 
ud-pe-ud 

vopsire (per piesă) 
 
 
+ posibil blending pe 

piesă adiacentă 
 
+ pregătirea pentru vopsire 
 
- nu se indexeaza suplimentar 

2-straturi, treapta I-IV 
 
 
2-straturi, treapta II 
 
 
2 straturi, treapta I-IV 
 
Deja incluse în valorile de 
material respective!1 
 
 

vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 

  

 
1 Adnotare: 
Informațiile privind includerea pigmenților cu multi-efect în calculul indicilor AZT pentru materialele de vopsire, la 
ora actuală nu se aplică în țările de mai jos (ISO 3166 Alfa 2): 
AU, BA, CH, CZ, GB, GR, HR, HU, IE, IN, PL, RS, SK, SL, TR, ZA. 
Același lucru este valabil și pentru procesele de vopsire în 3- și 4-straturi descrise mai jos. 
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2.5.2 Procesul de vopsire în 3 straturi 

 

Proces de 
vopsire 

Metodă de 
vopsire 

Structura 
vopselei 

(până la stratul final, 
ca de obicei) 

Note Calculul Modalitate de calcul 

Vopsitorie cu 
vopsea de fond  

ud-pe-ud 1. Vopsea de 
fond 

culoare uniformă: de 
obicei alb 
 

vopsire (per piesă) 
 
+ vopsire (per piesă) 
pentru fond 
 
+ posibil blending pe 

piesă adiacentă 
 
+ pregătirea pentru vopsire 
+ pregătirea pentru vopsire 

pentru fond 
 

2-straturi, treapta I-IV 
 
50% 1-strat, treapta II 
 
 
2-straturi, treapta II 
 
 
2-straturi, treapta I-IV 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
 

2. Vopsea de 
bază 
 

ud-pe-ud 
 

3. Lac 2-K ud-pe-ud 

 vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 

- nu se indexeaza suplimentar Deja incluse în valorile de 
material respective! 
 

uscare și 
șlefuire 

1. Vopsea de 
fond 

culoare uniformă: de 
obicei alb 
cu uscare și șlefuire 
 

vopsire (per piesă) 
 
+vopsire (per piesă) 
pentru fond  
 
+ posibil blending pe 

piesă adiacentă 
 
+ pregătirea pentru vopsire 
+ pregătirea pentru vopsire 

pentru fond 
 
- nu se indexeaza suplimentar 

2-straturi, treapta I-IV 
 
1-strat, treapta II 
 
 
 
2-straturi, treapta II 
 
2-straturi, treapta I-IV 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
Deja incluse în valorile de 
material respective! 
 
 

2. Vopsea de 
baza 
 

 

3. Lac 2-K ud-pe-ud 
 

vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 

vopsirea cu 
două lacuri 

ud-pe-ud 1. Vopsea de 
bază 
 

 vopsire (per piesă) 
 
 
+ vopsire (per piesă) pentru 

primul strat de lac 
 
+ posibil blending pe 

piesă adiacentă 
 
+ pregătirea pentru vopsire 
+ pregătirea pentru vopsire 

pentru lac nuanțat 
 
- nu se indexeaza suplimentar 

2-straturi, treapta I-IV 
 
 
50% 1-strat, treapta II 
 

 
2-straturi, treapta II 
 
 
2-straturi, treapta I-IV 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
 
Deja incluse în valorile de 
material respective! 
 
 

2. Lac nuanțat 
 

ud-pe-ud 

3. Lac 2-K ud-pe-ud 
 

vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 

uscarea și 
șlefuirea 
primului strat 
de lac 

1. Vopsea de 
bază 
 

 
 
 

vopsire (per piesă) 
 
+ vopsire (per piesă) pentru 

primul strat de lac 
 

 
+ posibil blending pe 

piesă adiacentă 
+ pregătirea pentru vopsire 
+ posibil pregătire pentru 

vopsirea cu lac nuanțat 
 
- nu se indexeaza suplimentar 

2-straturi, treapta I-IV 
 
1-start, treapta II 
 
 
 
2-straturi, treapta II 
 
2-straturi, treapta I-IV 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
 
Deja incluse în valorile de 
material respective! 
 
 

2. Lac 2-K sau 
nuanțat 

ud-pe-ud 

3. Lac 2-K uscat și șlefuit 
 

vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 
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2.5.3 Procesul de vopsire în 4 straturi 

 

Proces de 
vopsire 

Metodă de 
vopsire 

Structura 
vopselei 

(până la stratul final, 
ca de obicei) 

Note Calculul Modalitate de calcul 

vopsirea cu fond 
și cu două 
straturi de lac 

ud-pe-ud 1. Vopsea de 
fond 

culoare uniforma: de 
obicei alb 

vopsire (per piesă) 
 
+ vopsire (per piesă) pentru 

fond și primul strat de lac 
 
+ posibil blending pe 

piesă adiacentă 
+ pregătirea pentru vopsire 
+ pregătirea pentru vopsire 

pentru fond  
+ posibilă pregătire pentru 

vopsirea cu cu lac nuanțat 
- nu se indexeaza suplimentar 

2-straturi, treapta I-IV 
 
1-strat, treapta II 

 
 
150% 2-straturi, treapta II 
 
2- straturi, treapta I-IV 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
Deja incluse în valorile de 
material respective! 
 
 

2. Vopsea de 
bază 

ud-pe-ud 

3. Lac nuanțat ud-pe-ud 

4. Lac 2-K ud-pe-ud 
 

vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 

fond uscat și 
șlefuit, straturi 
de lac ud pe ud 

1. Vopsea de 
fond 
 

culoare uniforma: de 
obicei alb cu uscare și 
șlefuire 
 

vopsire (per piesă) 
 
+ vopsire (per piesă) de fond și 

primul strat de lac 
 
+ posibil blending pe 

piesă adiacentă 
+ pregătirea pentru vopsire 
+ pregătirea pentru vopsire 

pentru fond 
+ posibilă pregătire pentru 

vopsire pentru lac nuanțat 
 
- nu se indexeaza suplimentar 

2-straturi, treapta I-IV 
 
150% 1-start, treapta II 
 
 
150% 2-straturi, treapta II 
 
2-straturi, treapta I-IV 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
Deja incluse în valorile de 
material respective! 
 
 

2. Vopsea de 
bază 
 

 

3. Lac nuanțat 
 

ud-pe-ud 
 
 

4. Lac 2-K ud-pe-ud 
 

vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 

primul strat de 
lac uscat și 
șlefuit 

1. Vopsea de 
fond 

culoare uniforma: de 
obicei alb  

vopsire (per piesă) 
 
+ vopsire (per piesă) pentru 

fond și primul strat de lac 
 

+ posibil blending pe 
piesă adiacentă 

+ pregătirea pentru vopsire 
+ pregătirea pentru vopsire 

pentru fond 
+ posibil blending pe 
   piesă adiacentă 
 
- nu se indexeaza suplimentar 

2-straturi, treapta I-IV 
 
150% 1-strat, treapta II 
 
 
150% 2-straturi, treapta II 
 
2-straturi, treapta I-IV 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
 
Deja incluse în valorile de 
material respective! 
 
 

2. Vopsea de 
bază 

ud-pe-ud 

3. Lac 2-K sau 
nuanțat 
 

ud-pe-ud 

4. Lac 2-K uscat și șlefuit 
 

 

vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 

  fond și primul 
strat de lac 
uscate și șlefuite 

1. Vopsea de 
fond 

culoare uniforma: de 
obicei alb cu uscare și 
șlefuire 

vopsire (per piesă) 
 
+ vopsire (per piesă) pentru 

fond și primul strat de lac 
 
+ posibil blending pe 
   piesă adiacentă 
 
+ pregătirea pentru vopsire 
+ pregătirea pentru vopsire 

pentru fond 
+ posibilă pregătire pentru 

vopsirea cu lac nuanțat 
 
- nu se indexeaza suplimentar 

2-straturi, faza de vopsire I-IV 
 
200% 1-strat, treapta II 
 
 
200% 2-straturi, treapta II 
 
 
2-straturi, treapta  I-IV 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
suplimentar la vopsire în 2 
culori 
 
Deja incluse în valorile de 
material respective! 

2. Vopsea de 
bază 

 

3. Lac 2-K sau 
nuanțat 
 

ud-pe-ud 
 

4. Lac 2-K uscat și șlefuit 
 

 

vopsele multi-efect, de 
ex. Minerale, Mica, Perla, 
Xiralice sau cu alți 
pigmenți de interferență 
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2.6 Vopsirea Spot-repair 

(Spot-repair și vopsirile parțiale pentru avarii la barele de protecție provocate prin zgâriere) 

 

Acest prospect a fost redactat de Institut für Fahrzeuglackierung (IFL) în colaborare cu grupul de lucru al 

expertului desemnat public pentru vopsirea autovehiculelor în atelierele de vopsitorie, cu 

Bundesfachgruppe Fahrzeuglackierer im Hauptverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz (BFL), AZT 

Automotive GmbH Allianz Zentrum für Technik (AZT) și cu comisia pentru vopsirea autovehiculelor și 

tehnologiile de suprafață a Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik (ZKF). 

Acest prospect prezintă opțiunile actuale de spot-repair. Prin spot-repair se înțelege metoda care 

presupune limitarea reparației la zona avariată. Nu se are în vedere acoperirea completă a piesei reparate 

cu lac. 

Totuși, indiferent de dimensiunea zonei avariate care trebuie vopsită, spot-repair presupune activități de 

vopsire, inclusiv lucrările de pregătire cărora li se aplică și în care trebuie respectate toate precondițiile 

comerciale ca și toate celelalte reglementări legale privind controlul poluării aerului, conservarea apei și 

reglementările specifice privind siguranța muncii. 

Spot-repair este o metodă de blending2 în care comportamentul de termen lung al în zona de tranziție 

dintre vechiul strat de lac și cel nou nu a fost încă studiat în mod științific. Există pericolul ca la fiecare 

proces de polișare să se formeze margini de rupere in zona de tranziție. Unii clienți doresc alternative de 

costuri; această metodă poate constitui eventual o metodă economică de reparare, cu limitări calitative. 

  

 
2 Blneding-ul vopselei si a lacului este o metodă prin care vopseaua se “pierde” într-una din piese. Zona de tranziție dintre vechiul și noul strat de 
lac este polișată pentru a se obține o uniformitate. 
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Din motive tehnice și economice spot-repair 

are sens pentru: 

• Avariile de până la 3,5 cm. În cazul barelor de protecție se iau în considerare și avariile pe părțile 
laterale și la colțurile barelor de protecție. Ambele sunt tipuri de avarii care necesită doar lucrări 
minimale de chituire. 

• Maximum o avarie per piesă. 

• Vopsire în 2 straturi 

• Reparațiile pe vehicul (nu cu piesele demontate). Eventualele costuri pentru demontări sunt 
efectuate suplimentar. 

• Vopsirea lucioasă (fără finisaje mate) 

 

nu are sens pentru: 

• Vopsirea în 2 culori (de exemplu la barele de protecție Mercedes are sens doar o singură 
culoare). 

• Vehicule cu lac pudra în 2 straturi (pe acest substrat pot apărea exfolieri deja la prima polișare).  



 

Sistemul de vopsitorie AZT 

 
 
 

 
Pagina | 21 

 
 

Din motive tehnice și economice, se face o diferență în privința diferitelor zone ale suprafeței caroseriei: 

 

Zona A: 
 
 

Suprafețe orizontale cum ar fi capota față, capota spate 
și plafonul, până la marginea inferioară a geamurilor. 
În această zonă vopsitoria spot-repair nu este 
recomandată 
 

 
 

 

Zona B: 
 
Suprafețele verticale cum ar fi de la partea inferioară a 
geamurilor până la mijlocul uții sau 
muchiile/bandourile de protecție mediane, aripile, 
panourile laterale până la pasajele roților, suprafața 
verticala ale capotei spate până la bara de protecție, 
suprafața inferioară a capotei față până la bara de 
protecție. 
 
În această zonă vopsirea spot-repair este este 
recomandată doar dacă avaria se află în apropierea 
unei margini și dacă nuanța de culoare este adecvată 
pentru vopsirea spot-repair3. 
 

 

 

 

Zona C: 
 
Alte suprafețe exterioare, toate suprafețele interioare 
și acoperite (plăcuțe de înmatriculare, bandouri bare 
de protecție). 
În aceste zone vopsirea spot-repair este pe deplin 
posibilă, fără restricții. 
În cazul zgârieturilor pe lateralele și colțurile barelor de 
protecție, zonele mai mari pot fi de asemenea 
acoperite cu vopsea și lac utilizându-se un pistol de 
vopsit normal. Marginile și muchiile trebuie folosite ca 
delimitări. 
 

 

  

 
3 Aceasta depinde de producătorul de vopsea, ex. deviația culorilor, formarea “norilor” în zonele de tranziție (cauzate de un pistol mic), nuanțe 
închise sau luminoase prin pulverizarea uscată la presiune de aer redusa , efect perlat, vopsele luminoase sau cu efect de flop etc. 
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Cerințe pentru execuția profesională: 

• Nu trebuie să ramâna niciun fel de incluziuni care să afecteze aspectul general al vopselei. 

• Trebuie realizată o potrivire a culorii cu zonele din jur. 

• Zona reparată nu trebuie să prezinte nici un defect de suprafață. 

• În Zona C sunt permise mici denivelări, zone de șlefuire de-abia vizibile și mici defecte de vopsire 
care să nu afecteze aspectul general al vopselei. 

• Evaluarea deficiențelor optice se face întotdeauna cu ochiul liber (se permit totuși măsuri de 
corectare a unei vederi slabe). În timpul evaluării trebuie să fie disponibilă lumină artificială 
uniformă (suficient de strălucitoare) sau lumină naturală difuză. Lumină directă a soarelui trebuie 
evitată. 

 

Materialul: 

• Trebuie folosit lac 2-K. 

• Trebuie folosit vopsea de bază disponibila pe piață. 

• Nu se pot folosi cerneluri și polișuri colorate. 

• Vopseaua pentru stratul final trebuie să reziste la combustibili, conform Fișei de testare VDA 621-
412 (numărul maxim de clasificare 3 conform DIN 532304). Conform informațiilor existente, lacul 
2-K recomandat de producătorii de vopsea pentru această metodă de vopsire respectă aceste 
cerințe. 

• Materialul utilizat nu trebuie prezinte sa exfolieri vizibile, chiar după polișări repetate. 
 

Libertatea de alegere: 

• Tehnicianul vopsitor decide dacă vopsitoria se face conform treptelor de vopsire II, III sau prin 
vopsire spot-repair. Dacă este posibil și rezonabil va trebui să aibă loc o consultare cu clientul, cu 
expertul sau cu societatea de asigurări. 

• Dacă vopsirea este refăcută în treptele de vopsire II sau III, încercarea de vopsire spot-repair nu 
trebuie facturată. Trebuie facturată doar treapta de vopsire reușită. 

  

 
4 Bibliografie: 
- Fișa de testare VDA 621-421 - Testările tehnice ale vopselelor - Rezistența chimică a vopselelor pentru automobile 
- DIN 53230 - Analiza sistemului de evaluare a testelor 
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Valorile de calcul: 

Valorile de calcul pentru spot-repait sunt parte din sistemul de calculul pentru vopsitorie AZT și pot fi 

utilizate în legătură cu acesta! 

 

 

  Exemplu cu vopsea bază de apă pentru        
x zone avariate: 

  x = 1 x = 2 

 Timp de 
lucru în 

Materialul de 
vopsire în 

Ore de lucru 
în 

Materialul de 
vopsire în 

Ore de lucru 
în 

Materialul de 
vopsire în 

 h €/₤/$ h €/₤/$ h €/₤/$ 

Pregătire pentru spot-repair 0,5 --- 0,5 --- 0,5 --- 

Mixarea vopselei (vopsea pe bază 

de apă) 
0,3 --- 0,3 --- 0,3 --- 

Mostra de culoare (vopsea pe bază 

de apă) 
0,3 --- 0,3 --- 0,3 --- 

Vopsirea spot-repair per zonă 

avariată 

0,9 --- 0,9 --- 1,8 --- 

  2,0 --- 2,9 --- 

 

 

 

Orice utilizare necesită aprobarea scrisă prealabilă a AZT Automotive GmbH. Acest lucru este mai ales 

valabil în cazul reproducerilor, adaptărilor și traducerilor, microfilmărilor dar și stocării și procesării în 

sistemele de procesare a datelor.  
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Toate valorile de calcul sunt preluate din tabelul „Pregătirea pentru vopsire” din Sistemul de calcul al 
vopsitoriei AZT: 
 

- Mostra de culoare: vezi valorile implicite pentru mostra de culoare 
- Pregătirea: vezi valorile implicite pentru 2-straturi în coloana din dreapta 
- La fiecare avarie: vezi valorile implicite ale duratei de prelucrare a suprafeței în cazul vopsitoriei 

spot-repair. 
 

Duratele de timp și valorile pentru materiale au fost stabilite în colaborare cu Centrul Allianz pentru 
Tehnologie și sunt recomandate pentru vopsirea spot-repair. 
 

Atunci când se stabilește timpul calculat, trebuie respectate următoarele condiții privind reglementările 
de mediu, de sănătate sau VOC: 
 

- Toate lucrările de vopsire trebuie executate cu mască de vopsitorie 
- Lucrările de vopsire au fost executate doar în cabine de vopsire continuă, standuri de vopsire 

sau cu extracție prin pardoseală 
- Lucrările de șlefuire au fost executate cu extractor de praf in podea și purtarea de măștii anti-

praf 
 
 

Unitățile de lucru (UL) includ următoarele cerințe: 

Pistoale de vopsit: 

o Vopsirea spot-repair s-a făcut cu cel mai mic pistol de vopsit 
o Avariile la barele de protecție produse prin zgâriere au fost efectuate cu pistoale de 

vopsit mai mari 
 

Conținutul lucrărilor: 

o Transferul lucrării în funcție de gama de lucrări și de procesare 
o Înregistrarea timpului de lucru (începerea/finalizarea lucrării) 
o Examinarea autovehiculului 
o Determinarea culorii 
o Mixarea vopselei 
o Efectuarea mostrei de culoare 
o Instalarea și prelucrarea zonei avariate, în funcție de gradul de avariere, de materialul 

pentru reparații și de întinderea avariei (vezi gama de lucrări) 
 

Gama de lucrări: 

o Degresarea 
o Mascareaa de până la 1,5 m în jurul piesei avariate 
o Polișarea (doar dacă este necesar) 
o Șlefuirea 
o Chituirea si șlefuirea (doar dacă este necesar) 
o Pulverizare si șlefuire primer sau primer filler 
o Pulverizare vopsea, lac si aditivi de amestec  
o Finisarea  
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Explicații suplimentare privind vopsirea spot-repair: 
 
 
 

Vopsirea spot-repair se poate efectua doar cu piesa montată pe autovehicul. 
 
 
 

Timpul de pregătire și valoarea materialelor pentru vopsirea spot-repair (marcate cu portocaliu în tabelul 
privind pregătirea, vezi figura 2, pag.28) nu se mai aplică dacă mai este implicată o altă operație de vopsire. 
Totuși, de aici sunt exceptate piesele vopsite demontat de pe autovehicul. Timpul de pregătire marcat cu 
portocaliu poate fi calculat doar dacă se se efectuează o operație de vopsire unei piese în stare demontată 
și vopsirea spot-repair se face pe vehicul. Timpul marcat cu verde reprezintă timpul de vopsire a suprafeței 
pentru vopsirea spot-repair și care trebuie întotdeauna calculată pentru vopsirea spot-repair.  
Pentru vopsirea spot-repair ca o singură operațiune, trebuie luat în considerare timpul de pregătire marcat 
cu albastru. 
 
 
 
Exemplele de mai jos  explica cum se calculează vopsirea spot-repair: 
 
 
 
Exemplul 1: Doar vopsire spot-repair pe capotă motor 

Pregătirea Timp/h Piesă Straturi Timp/h 

vopsire spot-repair 0,5 capotă motor 2 0,9 

Mixare vopsea 0,3    

mostră de culoare 0,3    

Σpregătire 1,1 Σpiesă 0,9 

 

 

 

Exemplul 1: Doar vopsire spot-repair pe capotă motor și pe bara de protecție 

Pregătirea Timp/h Piesă Straturi Timp/h 

vopsire spot-repair 0,5 capotă motor 2 0,9 

Mixare vopsea 0,3 bara de protecție 2 0,9 

mostră de culoare 0,3    

Σpregătire 1,1 Σpiesă 1,8 
 

Timpul de pregătire este calculat o singură dată; timpul de vopsire a suprafețelor și valorile materialelor 

sunt calculate pentru fiecare piesă, în acest caz de două ori. 
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Exemplul 3: Vopsirea spot-repair pe bara de protecție, în combinație cu capota motor, ca piesa nouă 

demontată în Treapta I 

Pregătirea Timp/h Piesă Straturi Timp/h 

piesă demontată 0,5 capotă motor 2 2,9 

vopsirea spot-repair in 
combinație 

0,5 bara de protecție 2 0,9 

mixare vopsea 0,3    

mostră de culoare 0,3    

Σpregătire 1,6 Σpiesă 3,8 
 

Aici este important să se asigure că s-au calculat cele două trepte de vopsire. În acest fel timpul normal de 

pregătire pentru vopsirea spot-repair nu mai trebuie selectat. Capotă motor se vopsește ca piesă 

demontată; utilizatorul are posibilitatea de a face o pregătire suplimentară de 0,5 h pentru vopsirea spot-

repair a barei de protecție. Timpul de vopsire al pieselor și valoarea materialului vor continua să fie 

calculate pentru fiecare piesă în parte. 

 

 

Exemplul 4: Vopsirea spot-repair pe bara de protecție în combinație cu capotă motor Treapta II (pe 

vehicul, fără pre-vopsire) 

Pregătirea Timp/h Piesă Straturi Timp/h 

pe vehicul, fără pre-vopsire 0,7 capotă motor 2 1,3 

mixare vopsea 0,3 bara de protecție 2 0,9 

mostră de culoare 0,3    

Σpregătire 1,3 Σpiesă 2,2 
 

Dacă pe lângă vopsirea spot-repair se mai efectuează o altă operație de vopsire pe vehicul, timpul de 

pregătire pentru vopsirea spot-repair nu se mai aplică dar timpul de vopsire al pieselor și valoarea 

materialelor pot fi în continuare calculate pentru fiecare piesă.  
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Exemplul 5: Vopsirea spot-repair pe o ușă față în combinație cu aripa față, ca vopsire de reparație Treapta 

III 

Pregătirea Timp/h Piesă Straturi Timp/h 

pe vehicul, fără  
pre-vopsire 

1,7 aripa față 2 1,1 

mixare vopsea 0,3 ușă față 2 0,9 

mostră de culoare 0,3    

Σpregătire 2,3 ΣBaupart 2,0 
 

În acest exemplu timpul de pregătire pentru vopsirea spot-repair nu se aplică; se calculează doar timpul 

de vopsire al piesei. 
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metoda de vopsire 

material pentru lucrările 
principale 

treapta de vopsire 
 

lucrare principală 

 pe vehicul 
 fără pre-vopsire 

 

Figura 2: Pregătirea pentru vopsitorie, inclusiv marcajele pentru vopsirea spot-repair. 
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ore ore 

piese metalice piese din plastic 

+ timp uniformizare per spot repair 

II, piesă interior 

vopsea pe bază 
de apă 

vopsea pe bază 
de apă 

spot-repair 

spot-repair II, piesă 
interior 

II, piesă 
interior 

piese din plastic piese metalice 

2 straturi vopsea UNI / metalizată / multi-efect 

 
1-strat vopsea UNI / metalizată 

 

Suma totală 

lucrări de mascare la piese plastic 
 

vopsire în 2 culori 

mostră de culoare și determinarea nuanței 
 

mixarea vopselei cu mașina de amestecare 
 

eventuale suplimente la lucrările 
principale 

respectiv pentru piesele din metal  plus 
plastic) sau pentru piesele din plastic plus 

metalice; 

sau pentru piese (demontabile) demontate 
suplimantar spot-repair 

lucrare compozită 
pentru alt material / spot repair 

 

doar piese 
(demontabile) 

demontate 
 

pe vehicul 
cu pre-vopsire 
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2.7 Lucrări suplimentare 

 

Dacă apar următoarele lucrări suplimentare ca parte ale unui proces de vopsitorie, acestea trebuie 

analizate separat de timpul de vopsire și costurile materialelor: 

 

- Căutarea codului culorii pe autovehicul: 
a) Dacă nu există un cod de culoare sau un număr de culoare pe autovehicul sau în 

documentele de service și întreținere sau dacă rețeta de mixare lipsește sau este incorectă 
(de exemplu la noile mașini din producția de serie etc.) sau 

b) În cazul revopsirii autovehiculelor fără indicarea codului de culoare sau a numărului de 
culoare 

- Demontarea și remontarea ornamentelor, pieselor de asamblare și de caroserie 
Lucrări neincluse 

- Expunerea zonei care trebuie vopsită în compartimentul motorului 
- Îndepărtarea cerii de protecție și a conservanților de cavități 
- Aplicarea protecției sub caroserie 
- Lucrările de etanșare 
- Protecția cavităților 
- Vopsirea pieselor interioare (de exemplu podeaua mașinii, panoul de bord, polița din spate etc.) 
- Eliminarea coroziunii pentru a se obține o suprafață corespunzătoare de vopsit (vezi paragraful 

2.1 „Starea de livrare a caroseriei pentru procesul de vopsire”) 
- Vopsirea pliurilor și a suprafețelor interioare la revopsirea unui vehicul în treptele II sau III 
- Vopsirea ramelor geamurilor și stâlpilor care au o altă culoare (de obicei negru mat) 
- Îndepărtarea și aplicarea ornamentelor sau foliilor lipite 

 

 

În cazul calculării vopsirii pieselor demontate și a celor non-standard sau a pieselor nevopsite standard, 

timpii de vopsire și costurile materialelor de vopsire se regăsesc în tabelele speciale pentru piese metalice 

și piese din plastic.  
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2.8 Vopsirea în 2 culori 

 

 

Este posibilă calcularea vopsitoriei la autovehiculele vopsite în 2 culori. Mai jos sunt descrise cele mai 
întălnite două metode și metodele de calcul asociate. Totuși, acest lucru este valabil doar pentru vopsirea 
clasică în 2 culori și nu pentru vopsirea de design, vopsirea în benzi sau vopsirile speciale. 

Metoda 

Varianta A 
- Vopsirea completă sau parțială a piesei, 

inclusiv stratul de lac în treapta de vopsire 
și tipul de vopsea pentru prima culoare 

+ 
- Uniformizarea secțiunii (vopsirea în treapta 

II) cu tipul de vopsea pentru cea de a doua 
culoare 

Varianta B 
- Vopsirea completă sau parțială a piesei, 

inclusiv șlefuirea fillerului și/sau a vopselei 
vechi 

+ 
- Vopsirea primei secțiuni cu tipul de vopsea 

pentru prima culoare 
+ 

- Vopsirea celei de-a doua secțiuni cu tipul 
de vopsea pentru a doua culoare 

Metoda de calcul 

Varianta A 
- Timpul și materialele de vopsire completă 

sau parțială piesei pentru treapta de 
vopsire respectivă și pentru tipul de vopsea 
al primei culori 

+ 
- Timpul de vopsire și materialele pentru 

secțiunea vopsită cu treapta II și tipul 
respectiv de vopsea de nuanța a doua 

Varianta B 
- Timpul și materialele de vopsire pentru 

prima secțiune a piesei sau parțial pentru 
treapta de vopsire respectivă și pentru tipul 
de vopsea pentru prima culoare 

+ 
- Timpul și materialele de vopsire pentru cea 

de a doua secțiune a piesei sau parțial în 
treapta de vopsire respectivă și tipul de 
vopsea pentru a doua culoare 

+ 
Timpul și materialele de pregătire folosite pentru treapta și metoda de vopsire respectivă 

 Timpul de vopsire Materialul de vopsire 
Pregătirea 0,3 – 2,1 h € / ₤ / $ 
eventual suplimentar:   
Mixarea vopselei în mașina de amestecare 0,2 – 0,3 h € / ₤ / $ 
Mostra de culoare și stabilirea nuanței finale 0,2 – 0,3 h € / ₤ / $ 

+ 
Timpul suplimentar de pregătire și materialul pentru vopsirea în 2 culori 

Pregătirea 0,1 h € / ₤ / $ 
eventual suplimentar:   
Mixarea vopselei în mașina de amestecare 0,2 – 0,3 h € / ₤ / $ 
Mostre de culoare și stabilirea nuanței finale 0,2 – 0,3 h € / ₤ / $ 
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2.9 Divizarea suprafețelor de vopsit 

 

În scop informativ este furnizată o schiță cu divizarea suprafeței de vopsit. 

În tabelele dedicate fiecărui tip și pentru fiecare piesă, utilizatorul este de asemenea informat și în legătură 

cu zona la care se face referire în mod special. 

Piesele vopsite afectate și suprafețele posibile ale acestora sunt: 

 

Denumirea pieselor Zona 

  
Aripa față, parțial B, C, D, E 
Ușă completă (cu cadru) K 
Ușă completă (fără cadru, până la linia geamului) F 
Ușă parțial B, C, D, E 
Cadrul ușii A 
Panou lateral spate complet (cu stâlpul C până la conexiunea cu plafonul) K 
Panou lateral spate complet (fără stâlpul C până la linia geamului) F 
Panou lateral spate parțial B, C, D, E 
Stâlpul C A 

 
Dacă sunt vopsite două sau mai multe secțiuni ale unei piese, se va utiliza întotdeauna valoarea întregii 
piese. 

Pot fi vopsite secțiuni parțiale din suprafața caroseriei doar dacă forma și/sau designul constructiv permite 
divizarea secțiunilor care urmează a fi vopsite. 
O divizare a suprafeței de vopsit este de obicei posibilă fără probleme la muchiile pronunțate și canturi, 
precum și la bandouri. O divizare la muchii care nu sunt foarte pronunțate este posibilă numai dacă poate 
fi realizată o vopsire parțială impecabilă prin tehnici de mascare adecvate.  
Următoarele aspecte trebuie respectate în acest sens: 

• Execuția corectă a vopsitoriei, din punct de vedere tehnic și profesional, are prioritate în fața 
utilizării unei linii de separare prin mascare pentru divizarea unei suprafețe. 

• O posibilă divizare a unei suprafețe de vopsire este întotdeauna influențată și de tipul, poziția și 
întinderea avariilor dar și de culoarea vopselei și rețeta de mixare, de structura straturilor și de 
sistemul de vopsire utilizat. 

• Decizia privind divizarea unei suprafețe de vopsit revine vopsitorului specialist care execută 
lucrarea, dat fiind că suprafața de vopsit trebuie considerată în mod individual, în funcție de 
fiecare caz și de tipul lucrării de vopsire. 

 
 
 

În capitolele următoare se găsesc schițe în care este prezentat modul de divizare a suprafețelor 
autovehiculelor și ale pieselor atașate.  
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2.9.1 Divizarea suprafețelor de vopsit pe piesele de caroserie 

 

 

 

Dacă pe o piesă sunt vopsite două sau mai multe secțiuni se va folosi întotdeauna valoarea pentru întreaga 

piesă. 

 

 

 

2.9.2 Divizarea suprafețelor de vopsit ale barelor de protecție și ornamentelor 

 

Piesele atașate autovehiculelor sunt divizate în zone de vopsire (zone parțiale), dacă spcificatiile 

geometrice o permit. Utilizatorii acestui sistem primesc informațiile sub formă de tabel, în funcție de tip, 

în care se arată ce piese ale autovehiculului sunt divizate și în ce zone. 

 

 

Zona Exemplu 

k = vopsită complet 

k96 = vopsită complet din anul de fabricație 1996 încoace 

b-d = vopsire  zone parțiale 

k/b = vopsită complet, fără zona “b” 

Mt = zona centrală 

St = zona laterală 
 

 

  

Divizarea zonelor de vopsire pe: aripi, uși 
și panouri laterale 
 
Zona țintă este notată lângă denumirea 
piesei! 

Divizarea zonelor de vopsit pe piesele de caroserie: 
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2.10 Costurile materialelor de vopsitorie 

 

Stabilirea costurilor materialelor respective de vopsire se face rapid și cât mai simplu, în baza celor mai 

recente date. 

 

Costurile materialelor de vopsire AZT au la bază consumurile și cantitățile de materiale individuale (care 

depind de lucrare, de tipul de vopsea, de treptele de vopsire, de materialele componente și de zona de 

vopsire) și costurile pe unitatea de material. 

 

Astfel se asigură o calculare exactă a costurilor. 

 

Dat fiind calculul mai simplu de realizat, utilizatorii pot de asemenea calcula materialul de vopsire ca 

procent din manopera pentru vopsire. Totuși, aceasta înseamnă că costurile materialelor de vopsire 

depind de tariful orar utilizat la vopsire. 

 

Așadar, sistemul de calcul pentru vopsitorie AZT nu furnizează costurile de material ca procent din 

manopera de vopsire. 
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2.11 Ajustarea individuală a indicelui de vopsitorie 

 

Fiecare utilizator are posibilitatea de a adapta costurile indicate pentru vopsire cu propriile circumstanțe 
individuale, cu ajutorul ajustării indicelui. 
 

Următoarea procedură pentru determinarea indicelui materialului de vopsire specific companiei este 
recomandată atelierelor de vopsitorie: 
 

(1) Pentru cel puțin trei lucrări de vopsitorie, costurile de material respective (cu indice AZT 100) și 
costurile de pregătire de vopsitorie corespunzătoare sunt stabilite pe baza sistemul de calcul 
pentru vopsitorie AZT. 

(2) Pentru aceleași lucrări de vopsire și pentru pregătirea proportională, costurile de material specifice 
companiei sunt stabilite prin post-calculare. 

(3) Se cumulează costurile materialelor pentru respectivele lucrări de vopsire (excl. TVA). 

(4) Apoi vor fi luate în considerare circumstanțele specifice companiei cu privire la costurile 
materialelor. 

(5) Cele două costuri cumulate stabilite astfel sunt comparate iar indicele individual este calculat după 
următoarea formulă: 

 

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑢𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖𝑒𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑝𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑥 100

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑣𝑜𝑝𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝐴𝑍𝑇 
 

 
(6) Indexul trebuie verificat regulat de companie, mai ales în cazul oricăror schimbări în circumstanțele 

specifice operațiilor. 
 

 

Notă: 

Suplimentări pentru materialele reziduale, cum ar fi resturi și pierderi, sunt incluse în valorile 

materialelor din calculul de vopsitorie AZT. Nu este necesară ajustarea indicelui din acest motiv. 
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2.12 Exemplu de utilizare 

 

Calculul pentru vopsitorie AZT se face în același mod pentru autoturisme ca și pentru autovehiculele de 
teren, autoutilitare și alte autovehicule de transport. Toate tipurile de vopsea, treptele de vopsire, 
specificațiile de timp și de material sunt aplicabile pentru toate tipurile de autovehicule, indiferent de tipul 
acestora. 
 

Exemplul de mai jos are rolul de a oferi o mai bună înțelegere a modului de calcul AZT pentru vopsitorie: 
 

Lucrarea de vopsire: Mercedes C180-C400 (W205) 2013 
vopsea în 2 straturi UNI / metalizat / multi-efect, pe bază de apă 
vopsea mixată; mostra de culoare efectuată 

- Vopsire aripa față stânga (piesă nouă) 

- Vopsire ușă față stânga (reparată, suprafață chituită sub 50 %) 

 
Calculul: timpul materialul 
 h €/₤/$ 

- aripă față completă (treapta I ) 1,0 --- 
- ușă față completă (treapta III ) 1,7 --- 
- pregătirea pentru vopsire (aripa față demontată 

și pre-vopsită, ambele piese vopsite pe vehicul) 
2,1 --- 

- mixarea vopselei în mașina de amestecare 0,3 --- 
- mostra de culoare și determinarea culorilor 0,3 --- 

- timpul total de vopsire:  5,4  
- materialul total pentru vopsire:  --- 

 

Mai departe, tariful de manoperă individual și indicele de material stabilit 
individual (vezi capitolul 2.11) sunt utilizate pentru a calcula vopsitoria. 

 

În general: 

• Pot fi adăugate toți timpii de vopsire și costurile de material. 

• Timpii și materialele pentru „pregătirea de vopsitorie” se adaugă o  dată pe lucrarea de vopsire . 

• Este important să se ia în considerare tipurile și treptele de vopsire. 

• Pentru lucrări de revopsire pe suprafețe mai mari se vor folosi vopsire grupată, dacă este posibil 
(vezi capitolul 6). 
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3 Vopsirea pieselor metalice 

 

3.1 Treptele de vopsire pentru piesele metalice 

 

Specificațiile de timp și de material referitoare la vopsirea pieselor metalice din „Calcul de vopsitorie AZT”, 

se împart în 4 trepte de vopsire. Clasificarea are la bază starea inițială sau de modul de livrare și practica 

uzuală de vopsire a piesei. 

 

Toți producătorii germani de automobile, uniți în Asociația Industriei de Automobile Germană (Verband 

der Automobilindustrie (VDA)), au adoptat o clasificare și definiție a treptelor de vopsire uniformă. 

 

Treptele de vopsire 
 

Piesă nouă 
E 
I 

 

Vopsirea piesă nouă sudată - vopsire completă 
E = piesă sudată (în limba germană, "Einschweißteil") 
Codificată în sistemul Audatex VOP 

Piesă nouă 
M 
I 

 

Vopsire piese nouă demontabilă -  vopsire completă 
M = Piesă demontabilă (în limba germană, "Montageteil") 
Codificată în sistemul Audatex VOP 

 
Suprafață 

 
II-a 

 

Vopsire de suprafață 

de ex. avarii mici de suprafață (fără lucrări de chituire) 
Potrivirea culorii (Blend in) 
Codificată în sistemul Audatex UNI 

Piesă 
interioară 

II-b 

Vopsirea pieselor interioare - vopsire completă 

Vopsire piese noi și reparate (inclusiv lucrări de chituire) interioare 
(compartimentul motorului expus și curățat - vezi Lucrări suplimentare) 

Codificată în sistemul Audatex UNI 

Reparații 
până la 

50% 
III 

 

Vopsire de reparație cu aplicare de chit de până la 50% 
din suprafața piesei 
Codificată în sistemul Audatex RV 
 

 

Reparații 
de peste 

50% 
IV 

 

Vopsire de reparație cu aplicare de chit de peste 50% 
din suprafața piesei 
Codificată în sistemul Audatex RV1 
 

 



 

Vopsirea pieselor metalice 

 
 
 

 
Pagina | 37 

 
 

3.1.1 Vopsirea pieselor interioare 

 

Treapta II de vopsire acoperă două procese de vopsire - vopsirea de suprafață și vopsirea pieselor de 

interior ale vehiculului. În mod logic, cele două trepte diferă în ce privește execuția și aplicarea. Studiile 

privind timpul și materialele au arătat, totuși, că timpul și costurile de materiale necesare pentru pregătirea 

și prelucrarea suprafețelor (pe dm2) sunt identice. Prin urmare, pentru cele două procese se folosește 

aceeași treapta de vopsire. 

 

O descriere clară a procesului de vopsire în treapta II este dată în capitolul 3.2. În descrierea procesului de 

vopsire reies diferențele între cele două trepte de vopsire. 

 

Vopsirea interioarelor autovehiculelor este definită sau specificată în sistemul de vopsitorie AZT cu ajutorul 

componentelor compuse și nu trebuie modificată de utilizator. În timpul măsurării suprafeței vehiculului 

componentele adiacente sau componentele expuse procesului de vopsire sunt de asemenea incluse. 

Măsurarea/divizarea ulterioară a componentelor de către utilizator cu ajutorul sistemelor IT atrag costuri 

suplimentare. Din perspectiva tehnică acest lucru nu este corect așa că trebuie considerat ca fiind incorect. 

 

În sistemul de vopsitorie AZT, sunt definite următoarele piese interioare și piese adiacente ale acestora și 

trebuie considerate ca o componentă completă: 

• Contra-aripa, inclusiv lonjeronul până la panoul despărțitor 

• Compartimentul motorului, fără panoul despărțitor 

• Panou față interior partea laterală5 

• Panou față interior partea superioară 

• Panou față interior partea inferioară 

• Panou spate complet 

• Podeaua portbagajului, inclusiv contra-aripi și lonjeroane (autoturism / SUV)  

 
5 Componentele „panoul față interior lateral”, „panoul față interior partea superioară” și „panoul față interior partea 
inferioară” sunt piese interioare care, după cum s-a demonstrat din experiență, sunt mult mai probabil să fie instalate 
pe vehiculele vechi deoarece construcția parții frontale a autovehiculelor noi s-a modificat fundamental. 
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3.2 Gama de lucrări și conținutul valorilor de calcul pentru vopsitorie AZT, pentru vopsirea 

pieselor metalice 

Procesul de lucru 
treapta de vopsire 

I 
(VOP*) 

II 
(UNI*) 

III 
(RV*) 

IV 
(RV1*) 

Pregătirea 
pentru 
vopsitorie 

deplasarea autovehiculului și a pieselor x x x x 
pregătirea, curățarea și sortarea echipamentelor, sculelor, 
dispozitivelor și echipamentelor auxiliare 

x x x x 

pregătirea materialelor, curățarea reziduurilor x x x x 
echiparea și dezechiparea echipamentului de protecție x x x x 
mascarea autovehiculului / piesei x x x x 
timpul de evaporare, finisarea finală x x x x 

 posibil suplimentar și:     
 mostra de culoare și stabilirea nuanței finale x x x x 
 mixarea vopselei cu mașina de amestecare x x x x 

Vopsitoria curățarea/degresarea pieselor (repetată dacă este necesar) x x x x 
aplicarea și îndepărtarea materialelor de mascare x x x x 
șlefuirea înaintea aplicării chitului x  x x 

înaintea aplicării fillerului x x(b) x x 
suprafețelor interioare - a x  x x 
suprafețelor interioare - b  x(b)   
înainte de aplicarea vopselei x x x x 

chituirea piese reparate  x(b) x x 
mici avarii la transport și depozitare x    
îmbinări sudate x    

aplicare 
primer&filler 

piese reparate  x(b) x x 
piesă nouă x x(b)   

aplicare strat protecție la lovituri de pietre pe suprafețele 
exterioare 

x 
 

x x 

aplicare vopsea 1 strat vopsea UNI / metalizată sau     
2 straturi vopsea UNI / metalizată / multi-
effect 

 
 

  

Exterior piesă  x   
Exterior piesă și eventual interior  x(b) x x 
Exterior și interior piesă (interior dacă 
este posibil sau necesar sau dacă nu este 
deja pre-vopsită) 

x 
   

Zonele de îmbinare ale pieselor noi sudate (până la 10 cm) au fost luate 
în considerare. 
Dacă este necesară vopsire pe o suprafață mai mare a piesei/pieselor 
adiacente, valoarea respectivă trebuie luată de la treapta de vopsire II 
sau III 

x  

x(b) Se referă doar vopsitoria pieselor interioare 

* ) Codificarea operațiilor în sistemul de calcul Audatex 
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Tabelul de mai sus prezintă operațiile esențiale evaluate pentru fiecare treaptă individuală de vopsire. 
Există diferență între timpii de lucru care depind de lucrare și cei care depind de suprafață precum și între 
costurile materialor respective. 

 

Timpi și costurile de materiale dependente de lucrare 
 
Toate lucrarile menționate pentru acest domeniu trebuie atribuite pregătirii pentru vopsitorie. Pentru 
aceasta se vor folosi timpii și costurile de material din figura 1 (pag.10). 
 
Pregătirea pentru vopsitorie 

• Deplarea autovehiculului și pieselor 

• Pregătirea, curățarea și sortarea sculelor și echipamentelor auxiliare 

• Pregătirea materialelor și curățarea postului de lucru 

• Pregătirea și ajustarea mostrelor de culoare 

• Verificarea suprafeței 

• Pregătirea cabinei de vopsire 

• Echiparea și dezechiparea echipamentului de protecție 

• Timpii de evaporare 

• Izolarea vehiculului / pieselor 

• Finisarea finală include: - îndepărtarea gazelor de vopsea 
- îndepărtarea resturilor de șlefuire 
- eliminarea urmelor de mascare și liniile 

de mascare la muchii, margini și canturi 
- retușuri minore precum: 

• îndepărtarea incluziunilor de praf / 
mizerie prin polișare/șlefuire6 

• eliminarea scurgerilor de 
vopsea/lac prin polișare/șlefuire 
 

 nu include: - pregătirea autovehiculului și/sau 
polișarea suprafețelor adiacente 

- curățarea interiorului autovehiculului 
- spălarea autovehiculului 

  

 
6 Polișarea/șlefuirea cu scopul de a elimina defectele se referă întotdeauna numai suprafețele proaspăt vopsite ale 
componentelor. 
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Timpi și costurile de materiale dependente de suprafață 

Indiferent de producătorul vehiculului, toate costurile de timp și materiale de vopsitorie determinate se 

bazează numai pe suprafața autovehiculului și sunt rezultatul evaluării a numeroase studii de timp. Se ține 

cont de materialele de vopsitorie, tipul de vopsea și grosimea stratului de vopsea. 

 

Lucrările de vopsire per piesă (se aplică la toate piesele din metal) 

• Curățare/degresare piese 

• Aplicarea și 
îndepărtarea 
materialelor de 
mascare 

include: - lucrările de mascare pe piesa principală- 
      în medie sunt luate în calcul lucrări de 

mascare cum ar fi la mânerele ușilor, 
bandouri etc. 

 nu include: - lucrările de mascare la parbrizele lipite pot 
varia, în funcție de construcție și pot 
genera timp de lucru suplimentar 

- lucrările de mascare la piesele 
demontabile, cum ar fi ușile, pot genera 
timpi de lucru suplimentari, așa că  
dez-/echiparea poate fi recomandată 

• Șlefuirea 

• Chituirea 

• Primerizarea 

• Fillerizarea 

• Protecția la lovituri de pietre 

• Vopsirea nu include: - tratarea/adaptarea pieselor adiacente 
(exceptie piesele sudate unde sunt incluse 
costuri pentru 10 cm pe piesele adiacente) 
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3.3 Vopsea pentru piesele metalice 

 

 

Materiale de vopsitorie pentru piesă metal – Sisteme conforme cu VOC 

- Materiale abrazive 

• Hârtie de șlefuit manual 

• Hârtie de șlefuit oscilator 

• Discuri abrazive excentrice 

• Discuri abrazive din fibre 

• Tampon șlefuire 

• Pâslă de șlefuit 
 
 

- Chituri 

• Chit polyesteric 

• Chit polyesteric pulverizabil 

• Chit fin 
 
 

- Primeri/Filleri 

• Primer, primer-filler 

• Filler 2-K HS / VHS / UHS 
 

- Vopsele/Lacuri 

• Vopsea 2-K UNI / metalizată 

• Vopsea 2-K negru mat 

• Vopsea pe bază de apă UNI/ metalizată/ 
cu multi-efect (inclusiv mineral, mica, 
perlat, Xirallic etc.)7 

• Lac 2-K HS / VHS 

- Întăritori 

• Întăritor pentru primer/primer-filler 

• Întăritor pentru filler 2-K și vopsea/lac 
 
 

- Diluanți / degresanți 

• Diluant 2-K / bază de ajustare / apă 
demineralizată 

• Diluant pentru curățare 

• Soluție pentru îndepărtarea siliconului / 
degresant 

 
 

- Materiale auxiliare 

• Hârtie / folie de mascare b = 20 & 90 cm 

• Bandă de mascare b = 19 mm 

• Bandă de margini b = 6 mm 

• Mască antipraf 
 
 

- Finisare 

• Pastă de polișat (grosieră, medie, fină) 

• Discuri abrazive 
 

- Alte materiale 

• Materiale pentru protecție la lovituri de 
pietre 
 

 
 

Toate materialele (vezi tabelul de mai sus) necesare pentru execuția corectă a etapelor de vopsire sunt 
luate în calcul pentru valorile specifice, în funcție de treapta de vopsire. 
 

Costul materialelor incluse în calcul se calculează pe baza consumului real de materiale și costul 
materialelor pe unitate de material pe baza prețurilor de listă medii (fără TVA) ale diverșilor producători 
de materiale de vopsitorie și auxiliare.  

 
7 Informațiile privind includerea pigmenților multi-efect în calculul valorilor AZT pentru materialele de vopsire, la 
ora actuală nu se aplică în țările de mai jos (ISO 3166 Alfa 2): 
AU, BA, CH, CZ, GB, GR, HR, HU, IE, IN, PL, RS, SK, SL, TR, ZA. 
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3.4 Tabel special pentru piesele metalice 

 

Pentru calcularea vopsitoriei AZT la piesele de autovehicule non-standard sau care nu sunt vopsite în mod 

standard și care nu sunt deja incluse în modelul de bază a fost creat tabelul „Valorile medii pentru vopsirea 

pieselor metalice demontate”. După cum reiese din titlul tabelului, se presupune că aceste piese sunt în 

general vopsite după ce au fost demontate. 

 

Starea în care se livrează piesele și tipul de vopesa determină treapta adecvată de vopsire pentru fiecare 

caz. 

 

Aceste alte piese ale vehiculului pot suplimenta gama de lucrări de vopsire a autovehiculului sau pot fi 

utilizate separat. 

 

Datele de calcul pentru „pregătirea pentru vopsitorie” trebuie selectate conform figurii 1. 
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1-strat vopsea 
UNI / metalizată 

Treptele de vopsire 

 
Valori medii pentru vopsirea 
pieselor metalice demontate 

 
Experiența arată că suprafața piesei de 
vopsit nu are nicio legătură cu 
dimensiunea autovehiculului in cauză! 

2-straturi de vopsea 
UNI/ metalizată / cu multi-

efect 
Treptele de vopsire 

piesă 
nouă 

suprafață 
reparații 
până la 

50% 

reparații 
de peste 

50% 

piesă 
nouă 

suprafață 
reparații 
până la 

50% 

reparații 
de peste 

50% 

I II III IV I II III IV 
ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ Poz. DENUMIREA PIESELOR ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ 

 0,4   1. Armătură bară de protecție față  0,4   

0,8 0,4 0,8 1,3 2. Bară de protecție față/spate - mică 0,9 0,4 0,9 1,3 

1,2 0,5 1,1 1,8 3. Bară de protecție față/spate - medie 1,2 0,6 1,3 1,9 

1,5 0,7 1,5 2,3 4. Bară de protecție față/spate - mare 1,6 0,7 1,6 2,5 

0,5 0,3 0,5  5. Acoperire bară de protecție față/spate 0,5 0,3 0,5  

0,6 0,3 0,6 0,9 6 Fustă față/spoiler față - mic 0,6 0,3 0,7 1,0 

0,9 0,4 0,9 1,5 7 Fustă față/spoiler față - mediu 1,0 0,5 1,0 1,5 

1,3 0,6 1,2 2,0 8 Fustă față/spoiler față - mare 1,4 0,6 1,4 2,1 

0,4 0,2   9 Ramă far 0,4 0,2   

0,5 0,3 0,6  10 Grilă față 0,6 0,3 0,6  

0,4 0,2   11 Oglindă exterioară 0,4 0,2   

0,8 0,4 0,8 1,3 12 Trapă plafon 0,9 0,4 0,9 1,3 

0,6 0,3 0,6 0,9 13 Fustă spate/spoiler spate - mic 0,6 0,3 0,7 1,0 

0,9 0,4 0,9 1,5 14 Fustă spate/spoiler spate - mediu 1,0 0,5 1,0 1,5 

1,3 0,6 1,2 2,0 15 Fustă spate/spoiler spate - mare 1,4 0,6 1,4 2,1 

 0,4   16 Armătură bară protecție spate  0,4   

0,4 0,2   17 
Piese mici 
de ex. clapeta rezervorului, mânerele ușilor etc. 

0,4 0,2   

0,5 0,3 0,5  18 Jante 0,5 0,3 0,6  
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4 Vopsirea pieselor din plastic 

 

 

În cazul în care trebuie efectuat un calcul de vopsitorie pentru piesele din plastic se vor nota următoarele 

puncte. Este esențial ca procesul de vopsire aplicabil și calculul să fie determinate de caracteristicile și 

starea de livrare a pieselor: 

 

- Stratul final 1 strat vopsea UNI / metalizată 

2 straturi vopsea UNI / metalizată / multi-efect 

Multi-strat 

- Treapta de vopsire Vopsire piesă nouă 

Vopsirea de suprafață 

Vopsire de reprație 

- Suprafața Netedă 

Structurată 

Piesă nefinisată nevopsită 

Piesă primerizată 

Piesă deja vopsită 

- Tipul de plastic <<tare>> 

Spumă soft-PUR 

 

Utilizatorul poate găsi cel mai bine metodele de prelucrare și materialele de utilizat în informațiile 

furnizate de producătorul vopselei și / sau al autovehiculului. 

Tabelul „Gama de lucrări și conținutul valorilor de calcul AZT pentru vopsirea pieselor din plastic” poate fi 

de asemenea util în luarea unei decizii (vezi capitolul 4.2). 

 

Majoritatea pieselor din plastic se vopsesc demontate de pe autovehicul. 

 

Piesele de caroserie din plastic pot fi vopsite și montate; în acest caz trebuie luat în considerare lucrări 

suplimentare de mascare (vezi figura 1 și capitolul 4.3). Pentru calculul vopsirii pieselor din plastic 

non-standard sau al pieselor din plastic care nu sunt vopsite standard, timpii și costurile de vopsire pot fi 

găsite din tabelele speciale (vezi capitolul 4.5). 
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4.1 Treptele de vopsire pentru piesele din plastic 

 

Treptele de vopsire pentru piesele din plastic sunt întotdeauna însoțite de prefixul „K”. 

În calculul vopsitoriei AZT, vopsirea pieselor din plastic este împărțită în cinci trepte de vopsire cu valori de 

timp și materiale corespunzătoare. Trei din aceste trepte de vopsire sunt destinate pieselor noi și două 

pentru piese reparate. Clasificarea corespunde stării inițiale sau stării de livrare dar și procedurii de vopsire 

necesară pentru piesele din plastic. 

 

Treapta de vopsire aplicabilă pentru / starea de livrare 
fluxul de lucrări ce trebuie 

efectuate (după curățarea și 
șlefuirea pieselor) 

Vopsire piesă nouă   
 K1R 

 
Piesă nouă primerizată - aplicare vopsea 

 
 K1R 

(VOP1*) 
Piesă nouă neprimerizată - aplicare plastic primer (1-K) 

și vopsea (ud pe ud) 

 K1N 
(VOP2*) 

Piesă nouă neprimerizată 
Suprafața poate fi structurată 
Puterea de acoperire redusă a 
vopselei sau este necesar un strat de 
fond (nuanță de gri) stabilit de 
producătorul vopselei 

- aplicare plastic primer (1-K)  
și filler sau primer-filler 

- aplicare vopsea (ud pe ud) 

 K1G 
(VOP3*) 

Piesă nouă neprimerizată și 
nestructurată, confecționată din 
material tare 

- aplicare plastic primer (1-K) 
și filler sau primer-filler  

- uscare și șlefuire 
- aplicare vopsea 

 K1G 
(VOP4*) 

Piesa nouă este confecționată din 
spumă soft-PUR 

- degresare intensivă 
- umplerea porilor 
- elasticizare ridicată 
- aplicare plastic primer (1-K) 

 și filler sau primer-filler 
- uscare și șlefuire 
- aplicare vopsea 

Vopsire de suprafață 
K2 

Avarie minoră la suprafață  
Revopsirea în altă culoare 

- aplicare vopsea 

 (UNI*)   

Vopsire de reparație 
K3 

(RV*) 

zgârieturi și abraziuni - nu mai adânci 
de 1 mm, pe o suprafață de până la 2 
dm2 (pentru piesele mici), până la 
max. 15% din suprafață (pentru piese 
mai mari, cum ar fi bara de protecție) 

- șlefuirea zonei de reparat 
- aplicare plastic primer (1-K) 
- aplicare chit și șlefuire 
- aplicare filler sau primer-filler 
- uscare și șlefuire 
- aplicare vopsea 

    

* ) Codificarea operațiilor în sistemul de calcul Audatex 
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4.2 Gama de lucrări și conținutul valorilor de calcul pentru vopsitorie AZT, pentru vopsirea 

pieselor din plastic 

 

Procesul de lucru 

Treapta de vopsire 

Piesă nouă 
supra
fața 

repar
ație 

K1R 
VOP1

* 

K1N 
VOP2

* 

K1G 
K2 

UNI* 
K3 
RV* 

VOP3* 

tare 

VOP4*

PUR 
soft 

Pregătirea 
pentru 
vopsire 

pregătirea, curățarea și sortarea 
echipamentelor, sculelor, dispozitivelor și 
echipamentelor auxiliare 

x x x x x x 

pregătirea materialelor, curățarea resturilor x x x x x x 
echiparea și dezechiparea echipamentului de 
protecție 

x x x x x x 

mascarea piesei x x x x x x 
temperizarea piesei x1) x x x   
timpul de evaporare x x x x x x 
inspectarea suprafeței, eventual finisarea  x x x x x x 

 posibil suplimentar și:       
  mostra de culoare și stabilirea nuanței finale x x x x x x 
  mixarea vopselei cu mașina de amestecare x x x x x x 

vopsirea deplasarea și fixarea pieselor x x x x x x 
curățarea/degresarea pieselor (repetată dacă 
este necesar) 

x x x  x x 

degresare detaliată a piesei    x   
umplere pori    x   
aplicare plastic primer x1) x x x  x 
elasticizarea vopselei (în funcție de 
producătorul vopselei) 

x x x  x x 

elasticizarea înaltă a vopselei    x   
șlefuirea vopsea veche     x x 

zonă avariată      x 
piesă nouă - primer x2)      
piesă nouă x x x x   
chit   x3)   x 
filler   x x  x 

chituire zonă avariată      x 
defecte mici   x3)    

fillerizare zonă avariată      x 
piesă nouă  x x x   

vopsea vopsea structurată x x   x x 
sau 
1 strat vopsea UNI/ metalizată 
sau 

x x x x x x 

2 straturi UNI / metalizată / 
multi-efect 

x x x x x x 

1) = piesă neprimerizată 2) = piesă primerizată 3) = posibil cu piese din fibră de sticlă 
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4.3 Lucrările de mascare 

 

Dat fiind că piesele din plastic sunt vopsite de obicei în stare demontată, lucrările de mascare sunt luate în 

considerare în calcul valorilor doar într-o mică măsură. 

 

Pentru piese din plastic care: 

- sunt vopsite doar parțial (de ex. la unele bare de protecție) 

- au culori diverite, inserții, 

- au piese încorporate sau atașate (de ex. oglinzile exterioare) 

și pentru piesele de caroserie din plastic (de ex. aripile față) se aplică următoarele valori de calcul pentru 

lucrările de mascare: 

 

Vezi și figura 1: Pregătirea pentru vopsitorie. 

lucrările de mascare pe timpul de mascare/h 
materialul de mascare/ 

€/₤/$ 

1 piesă 0,2 --- 
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4.4 Vopsea pentru piese din plastic 

 

Materiale de vopsire pentru piese din plastic – Sisteme conforme cu VOC 

- Materiale abrazive 

• Hârtie de șlefuit manual 

• Hârtie de șlefuit oscilator 

• Discuri abrazive excentrice 

• Tampon șlefuire 

• Pâslă de șlefuit 
 
 

- Chituri 

• Chit reparație plastic 

• Chit fin 
 
 

- Primeri/ filleri 

• Plastic filler 1-K 

• Plastic primer 

• Filler 2-K HS / VHS / UHS 
 

- Vopsele/Lacuri 

• Vopsea 2-K UNI/ metalizat 

• Vopsea 2-K negru mat 

• Vopsea pe bază de apă UNI / metalizat / 
cu multi-efect (inclusiv mineral, mica, 
perlat, Xirallic etc.)8 

• Lac 2-K HS / VHS 

- Materiale suplimentare 

• Chit fin de pori 

• Aditiv elastic 

• Aditiv de efect 
 
 

- Întăritori 

• Întăritor pentru primer 

• întăritor pentru filler 2-K si vopsea/lac 
 
 

- Diluanți / degresanți 

• Diluant 2-K / bază de ajustare / apă 
demineralizată 

• Diluant pentru curățare 

• Soluție pentru îndepărtare a siliconului / 
degresant 

 
 

- Materiale auxiliare 

• hârtie / folie de mascare b = 20 & 90 cm 

• Bandă de mascare b = 19 mm 

• Bandă de margini b = 6 mm 

• Mască antipraf 
 
 

- Finisarea 

• Pastă de polișat (grosieră, medie, fină) 

• Discuri abrazive 
 

 

Toate materialele (vezi tabelul de mai sus) necesare pentru execuția corectă a etapelor de vopsire sunt 
luate în calcul pentru valorile specifice, în funcție de treapta de vopsire. 
  

 
8 Informațiile privind includerea pigmenților cu multi-efect în calculul valorilor AZT pentru materialele de vopsire, la 
ora actuală nu se aplică în țările de mai jos (ISO 3166 Alfa 2): 
AU, BA, CH, CZ, GB, GR, HR, HU, IE, IN, PL, RS, SK, SL, TR, ZA. 
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4.5 Tabel special pentru piese din plastic 

 

Pentru calcularea vopsitoriei pentru piesele din plastic care nu sunt dotare standard sau care nu sunt 

vopsite standard și care nu sunt deja incluse în modelul de bază a fost creat tabelul „Valorile medii pentru 

vopsirea pieselor din plastic demontate”. După cum se arată în titlul tabelului, se presupune că aceste 

piese sunt în general vopsite după ce au fost demontate. 

 

Suprafața și tipul de material al piesei ca și tipul de vopsea finală determină treapta de vopsire adecvată în 

fiecare caz. 

 

Aceste alte piese ale autovehiculului pot suplimenta volumul de vopsire a autovehiculului sau pot fi 

utilizate separat. 

 

Datele de calcul pentru „pregătirea pentru vopsitorie” trebuie selectate conform figurii 1. 
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Vopsire piese noi 

K1R piesă nouă/fără aplicare filler K2 Vopsire de suprafață 

K1N piesă nouă / cu aplicare filler / fără șlefuire K3 Vopsire de reparație 

K1G piesă nouă / cu aplicare filler / cu șlefuire / soft-PUR  
 

1-strat vopsea 
UNI / metalizată 

Treptele de vopsire 

Valori medii pentru vopsirea 
pieselor din plastic demontate 

2-straturi vopsea 
UNI/ metalizată / multi-efect  

Treptele de vopsire 
piesă nouă suprafață reparație Experiența arată că suprafața piesei de 

vopsit nu are nicio legătură cu 
dimensiunea autovehiculului in cauză! 

piesă nouă suprafață reparație 

K1R K1N K1G K2 K3 K1R K1N K1G K2 K3 

ore 

€/₤/$ 

ore 
€/₤/$ 

ore 
€/₤/$ 

ore €/₤/$ ore €/₤/$ Poz. DENUMIREA PIESELOR ore 
€/₤/$ 

ore 
€/₤/$ 

ore 
€/₤/$ 

ore €/₤/$ ore €/₤/$ 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 1. 
Bară de protecție - mică 
de ex. VW Vento 

0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,7 0,9 1,3 0,6 1,2 2. 
Bară de protecție - medie 
de ex. Audi A4 94-2001 

0,8 1,0 1,4 0,7 1,3 

0,9 1,1 1,7 0,8 1,3 3. 
Bară de protecție - mare 
de ex. Mazda Demio 

1,1 1,3 1,8 0,9 1,5 

1,1 1,3 2,0 0,9 1,5 4. 
Bară de protecție față - foarte mare 
de ex. Mercedes 280-600 SE W140 

1,3 1,5 2,2 1,1 1,6 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 5. Bară de protecție față mijloc - mică 0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 6 
Bară de protecție față mijloc - medie 
de ex. Ford Ka 

0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,7 0,9 1,3 0,6 1,2 7 Bară de protecție față mijloc - mare 0,8 1,0 1,4 0,7 1,3 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 8 Bară de protecție față lateral 0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 9 Acoperire bară de protecție față 0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 10 Acoperire bară de protecție față mijloc 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 11 Acoperire bară de protecție față lateral 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 12 Fustă față - mică 0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 

0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 13 Fustă față - medie 0,6 0,7 0,9 0,5 1,1 

0,7 0,8 1,2 0,6 1,1 14 Fustă față - mare 0,8 0,9 1,3 0,6 1,2 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 15 Fustă față mijlocie - mică 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 16 Fustă față mijlocie - medie 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 17 Fustă față mijlocie - mare 0,7 0,8 1,1 0,6 1,2 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 18 Fustă față lateral 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 19 Spoiler față 0,6 0,7 0,9 0,5 1,1 

0,5 0,6 3 0,8 0,4 1,0 20 Spoiler față mijloc 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 21 Spoiler față lateral 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,3 0,4 0,5 0,3  22 Capac far 0,3 0,4 0,5 0,3  

0,3 0,4 0,4 0,3  23 Ramă far 0,3 0,4 0,4 0,3  

0,3 0,4 0,5 0,3  24 Carcasă far 0,4 0,4 0,5 0,4  

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 25 
Grilă față 
de ex.. Citroen Xsara (98) 

0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 
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K1R K1N K1G K2 K3  K1R K1N K1G K2 K3 
ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ Poz. DENUMIREA PIESELOR ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ 

0,3 0,4 0,5 0,3  26 Panou față lateral 0,3 0,4 0,5 0,3  

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 27 Capitonaj față complet - mic 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,7 0,9 1,3 0,6 1,2 28 
Capitonaj față complet - mediu 
de ex. Porsche 928 

0,8 1,0 1,4 0,7 1,3 

1,0 1,2 1,8 0,8 1,4 29 
Capitonaj față complet - mare 
de ex. MAZDA MX 5 (98) 

1,1 1,4 2,0 0,9 1,5 

1,1 1,3 2,0 0,9 1,5 30 
Capitonaj față complet - supradimensionat 
de ex. Opel Calibra 

1,3 1,5 2,2 1,1 1,6 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 31 
Capitonaj față partea superioară - mic 
de ex. Renault Espace 91-96 

0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 32 
Capitonaj față partea superioară - mediu 
de ex. VW Passat 88-94 

0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 33 
Capitonaj față partea superioară - mare 
de ex. Citroën XM 

0,7 0,8 1,1 0,6 1,2 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 34 Capitonaj față parte mijloc - mic 0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 35 Capitonaj față parte mijloc - mediu 0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 36 Capitonaj față parte mijloc - mare 0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 37 Capitonaj față partea inferioară - mică 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 38 Capitonaj față partea inferioară - medie 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,7 0,8 1,2 0,6 1,1 39 Capitonaj față partea inferioară - mare 0,8 0,9 1,3 0,6 1,2 

0,3 0,4 0,5 0,3  40 Ornament aripă față 0,3 0,4 0,5 0,3  

0,3 4 0,4 0,5 0,3  41 Bandou aripă față 0,3 0,4 0,5 0,3  

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 42 Extensie aripă față 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,4 0,5 0,7 0,4  43 Grila parbriz 0,5 0,6 0,8 0,4  

0,4 0,5 0,7 0,4  44 Grila aer față 0,4 0,5 0,7 0,4  

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 45 Ornament ușă 2-uși 0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,3 0,4 0,5 0,3  46 Bandou ușă 2-uși 0,4 0,4 0,5 0,4  

0,3 0,4 0,5 0,3  47 Oglindă exterioară 0,3 0,4 0,5 0,3  

0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 48 Ornament ușă față 4-uși 0,6 0,7 0,9 0,5 1,1 

0,3 0,4 0,5 0,3  49 Bandou ușă față 4-uși 0,4 0,4 0,5 0,4  

0,4 0,5 0,7 0,4  50 Ornament stâlp-B 4-uși 0,4 0,5 0,7 0,4  

0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 51 Ornament ușă spate 4-uși 0,6 0,7 0,9 0,5 1,1 

0,3 0,4 0,5 0,3  52 Bandou ușă spate 4-uși 0,4 0,4 0,5 0,4  

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 53 Ornament prag 2-uși 0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 54 Ornament prag 4-uși complet 0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 55 Ornament prag 4-uși față 0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 56 Ornament prag 4-uși spate 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,3 0,4 0,5 0,3  57 Ornament plafon 0,4 0,4 0,5 0,4  

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 58 Roll-bar complet 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 59 Roll-bar lateral 0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 
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K1R K1N K1G K2 K3  K1R K1N K1G K2 K3 
ore ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ Articol DENUMIREA PIESELOR ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ 

0,4 0,5 0,7 0,4  60 Ornament panou lateral 2-uși 0,4 0,5 0,7 0,4  

0,3 0,4 0,5 0,3  61 Bandou panou lateral 2-uși 0,4 0,4 0,5 0,4  

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 62 Extensie panou lateral 2-uși 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,3 0,4 0,5 0,3  63 Ornament stâlp-C 2-uși 0,3 0,4 0,5 0,3  

0,4 0,5 0,6 0,4  64 Ornament panou lateral 4-uși 0,4 0,5 0,6 0,4  

0,3 0,4 0,5 0,3  65 Bandou panou 4-uși 0,4 0,4 0,5 0,4  

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 66 Extensie panou lateral 4-uși 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,3 0,4 0,5 0,3  67 Ornament stâlp-C 4-uși 0,3 0,4 0,5 0,3  

0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 68 Capac plafon cabrio 0,7 0,8 1,1 0,6 1,2 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 69 Grilă aer spate 0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 

0,4 0,5 0,7 0,4  70 Capac/capotă spate/ușă spate 0,5 0,6 0,8 0,4  

0,3 0,4 0,5 0,3  71 Ornament mâner capotă spate/ușă spate 0,3 0,4 0,5 0,3  

0,5 0,6 0,8 0,4  72 Eleron plafon spate 0,5 0,6 0,8 0,5  

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 73 
Eleron / capotă spate/ ușă spate - mic         
de ex. Audi 100 Avant 91-94 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 

0,7 0,8 1,2 0,6 1,1 74 
Eleron / capotă spate/ușă spate – mediu    
de ex. MAZDA MX 3 

0,8 0,9 1,3 0,6 1,2 

0,9 1,1 1,7 0,8 1,3 75 Eleron / capotă spate/ușă spate - mare 1,1 1,3 1,8 0,9 1,5 

  0,7 0,4 1,0 76 
Eleron plafon/ capotă spate/ușă spate, PUR 
- mic 

  0,7 0,4 1,0 

  1,5 0,6 1,1 77 
Eleron plafon/ capotă spate/ușă spate, PUR 
- mediu 

  1,5 0,6 1,2 

  2,2 0,8 1,3 78 
Eleron plafon/ capotă spate/ușă spate,  PUR 
mare 

  2,3 0,9 1,5 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 79 
Eleron mijloc plafon/ capotă spate/ușă 
spate - mic 

0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 80 
Eleron mijloc plafon/ capotă spate/ușă 
spate - mediu 
de ex. Toyota Carina E Liftback 92-98 

0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,8 0,9 1,4 0,7 1,2 81 
Eleron mijloc plafon/ capotă spate/ușă 
spate - mare 
de ex. Toyota MR 2 

0,9 1,1 1,5 0,8 2 1,3 

  0,6 0,4 0,9 82 
Eleron mijloc plafon/ capotă spate/ușă 
spate, PUR - mic 

  0,6 0,4 1,0 

  1,1 0,5 1,1 83 
Eleron mijloc plafon/ capotă spate/ușă 
spate, PUR - mediu 

  1,1 0,5 1,1 

  1,9 0,7 1,2 84 
Eleron mijloc plafon/ capotă spate/ușă 
spate, PUR - mare 

  1,9 0,8 1,3 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 85 Eleron lateral 0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 

  0,7 0,4 1,0 86 Eleron lateral, PUR   0,7 0,4 1,0 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 87 Capitonaj spate complet - mic 0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 

0,7 0,8 1,2 0,6 1,1 88 
Capitonaj spate complet - mediu 
de ex. Fiat Coupé 94-2001 

0,8 0,9 1,3 0,6 1,2 

0,9 1,1 1,7 0,8 1,3 89 
Capitonaj spate complet - mare 
de ex. Rover 200 (RF) 96-2000 

1,1 1,3 1,8 0,9 1,5 

1,1 1,4 2,2 0,9 1,5 90 
Capitonaj spate complet - supradimensionat 
de ex. MAZDA MX 3 

1,4 1,6 2,4 1,1 1,7 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 91 
Capitonaj spate partea superioară - mic 
de ex. Toyota Celica (#T20#) 94-00 

0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 

0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 92 Capitonaj spate partea superioară - mediu 0,6 0,7 0,9 0,5 1,1 

0,7 0,8 1,2 0,6 1,1 93 Capitonaj spate partea superioară - mare 0,8 0,9 1,3 0,6 1,2 
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K1R K1N K1G K2 K3  K1R K1N K1G K2 K3 
ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ Articol DENUMIREA PIESELOR ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ ore €/₤/$ 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 94 Capitonaj spate parte mijloc - mic 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 95 Capitonaj spate parte mijloc - mediu 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 96 Capitonaj spate parte mijloc - mare 0,7 0,8 1,1 0,6 1,2 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 97 Capitonaj spate partea inferioară - mic 0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 98 Capitonaj spate partea inferioară - mediu 0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,8 0,9 1,4 0,7 1,2 99 Capitonaj spate partea inferioară - mare 0,9 1,1 1,5 0,8 1,3 

0,3 0,4 0,5 0,3  100 Ornament spate lateral 0,4 0,4 0,5 0,4  

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 101 Fustă spate - mică 0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 102 Fustă spate - medie 0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,8 0,9 1,4 0,7 1,2 103 Fustă spate - mare 0,9 1,1 1,5 0,8 1,3 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,9 104 Fustă spate mijloc - mică 0,4 0,4 0,5 0,4 0,9 

0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 105 Fustă spate mijloc - medie 0,5 0,6 0,8 0,5 1,0 

0,7 0,8 1,2 0,6 1,1 106 Fustă spate mijloc - mare 0,8 0,9 1,3 0,6 1,2 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 107 Fustă spate lateral 0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 

1,0 1,2 1,8 0,8 1,4 108 Podea compartiment bagaje spate 1,1 1,4 2,0 0,9 1,5 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 109 
Bară de protecție spate - mică 
de ex. Citroën Saxo (99) 

0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,8 0,9 1,4 0,7 1,2 110 
Bară de protecție spate - medie 
de ex. VW Corrado 

0,9 1,1 1,5 0,8 1,3 

1,0 1,2 1,8 0,8 1,4 111 
Bară de protecție spate - mare 
de ex. Skoda Octavia (1U) Estate 

1,1 1,4 2,0 0,9 1,5 

1,1 1,4 2,2 0,9 1,5 112 
Bară de protecție spate - 
supradimensionată 
de ex. Mercedes 280-600 SE W140 

1,4 1,6 2,4 1,1 1,7 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 113 Bară de protecție față mijloc - mică 0,5 0,6 0,8 0,4 1,0 

0,6 0,8 1,1 0,6 1,1 114 Bară de protecție față mijloc - medie 0,7 0,8 1,2 0,6 1,2 

0,8 1,0 1,5 0,7 1,3 115 Bară de protecție spate mijloc - mare 1,0 1,2 1,7 0,8 1,4 

0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 116 Bară de protecție lateral 0,4 0,5 0,7 0,4 1,0 

0,7 0,8 1,2 0,6 1,1 117 Acoperire bară de protecție spate 0,8 0,9 1,3 0,6 1,2 

0,5 0,6 0,9 0,5 1,1 118 Acoperire bară de protecție spate mijloc 0,6 0,7 1,0 0,5 1,1 

0,4 0,5 0,6 0,4 0,9 119 Acoperire bară de protecție spate lateral 0,4 0,5 0,6 0,4 1,0 

0,3 0,4 0,4 0,3  120 
Piese mici 
de ex. clapeta rezervorului, mânerele ușilor etc. 

0,3 0,4 0,4 0,3  

0,1 0,1 0,1 0,1  121 
Senzor PDC, capace  
(Cârlig remorcare, instalație spălare faruri) 

0,1 0,1 0,1 0,1  
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5 Descrierea pozițiilor 

 

 

Toate descrierile pozițiilor/componentelor atribuite în prezent în sistemul de vopsitorie AZT sunt 

enumerate mai jos pentru toate autovehiculele. Prin urmare, acest tabel este valabil pentru 

autoturisme, vehicule de teren, autoutilitare si transport. 

 

Nr. Poz. Descriere Nr. Poz. Descriere 
1010 Bară de protecție 1210 Grilă față inferioară 
1015 Bară de protecție față partea superioară 1215 Grilă față laterală 
1020 Bară de protecție față parte mijloc 1220 Ornament față lateral 
1030 Bară de protecție față partea inferioară 1230 Panou față complet 
1040 Bară de protecție față lateral 1240 Panou față superior 
1050 Bară de protecție față parțial/colțar 1250 Panou față mijloc 
1051 Armătură bară de protecție față 1260 Panou față inferior 
1052 Bandou bară de protecție față 1310 Panou față interior complet 
1053 Bandou bară de protecție față mijloc 1320 Panou față interior complet partea superioară 
1054 Bandou bară de protecție față lateral 1330 Panou față interior partea superioară 
1056 Capac cârlig de remorcare față 1340 Panou față interior partea laterală 
1060 Acoperire bară de protecție față 1350 Panou față interior partea inferioară 
1070 Acoperire bară de protecție față mijloc 1400 Aripă față 
1080 Acoperire bară de protecție față lateral 1405 Aripă față cu parte interioară 
1083 Ornament bară de protecție față 1410 Aripă față complet 
1084 Ornament bară de protecție față mijloc 1415 Aripa față partea superioară 
1085 Ornament bară de protecție față mijloc jos 1420 Aripă față parte mijloc 
1086 Ornament bară de protecție față lateral 1425 Aripă față partea inferioară 
1090 Ornament număr înmatriculare fata 1440 Parte laterală față 
1100 Fustă față 1450 Colțar față complet 
1105 Fustă față mijloc 1455 Colțar față partea superioară 
1110 Fustă față lateral 1460 Colțar față parte mijloc 
1120 Spoiler față 1465 Colțar față parte inferioară 
1125 Spoiler față mijloc 1480 Aripă pe șasiu 
1130 Spoiler față lateral 1490 Aripă sub cabina față 
1140 Capac/grilă lampă suplimentară 1495 Aripă sub cabina spate 
1148 Ornament/duză spălare faruri 1500 Extensie aripă față 
1150 Inele faruri 1510 Ornament aripă față 
1160 Carcase faruri 1515 Bandou aripă față 
1170 Capace faruri 1520 Ornamnent colțar față 
1175 Panou față 1525 Bandou colțar față 
1180 Panou față complet 1550 Bavetă noroi față 
1185 Capitonaj față-partea superioară 1600 Capotă față 
1190 Capitonaj față-parte mijloc 1615 Capotă față parte superioară 
1195 Capitonaj față-partea inferioară 1620 Capotă față parte inferioară 
1200 Grilă față 1625 Capotă față stânga 
1202 Ornament grilă față 1630 Capotă față dreapta 
1204 Ornament grilă față inferior 1640 Capac față 
1205 Grilă față mijloc 1650 Capac/capotă față parte față 
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Nr. Poz. Descriere Nr. Poz. Descriere 
1660 Priză aer în capac față 2160 Ușă spate completă 
1665 Priză aer în capota față 2165 Ușă spate partea superioară 
1720 Grilă parbriz față 2170 Ușă spate partea mijloc 
1740 Grilă parbriz față cu stâlpi-A 2175 Ușă spate partea inferioară 
1745 Ornament grilă parbriz față 2180 Ușă laterală completă vitrată  
1747 Ornament grilă parbriz lateral 2185 Ușă laterală completă nevitrată 
1780 Panou ventilație față 2190 Ușă laterală vitrată partea superioară 
1790 Ornament ventilație față 2195 Ușă laterală nevitrată partea superioară 
1800 Stâlp-A complet 2200 Ușă laterală parte mijloc 
1810 Stâlp A exterior partea superioară 2210 Ușă laterală partea superioară 
1820 Stâlp-A mijloc 2220 Ușă laterală (una) din 2 piese, vitrată complet 
1830 Stâlp-A partea inferioară 2225 Ușă laterală (una) din 2 piese, nevitrate 
1835 Stâlp-A interior partea inferioară 2230 Ușă laterală (una) din 2 piese, vitrată partea superioară 
1840 Ornament pe stâlp-A 2235 Ușă laterală (una) din 2 piese, nevitrată partea superioară 
1850 Deflector aer lateral 2240 Ușă laterală (una) din 2 piese parte mijloc 
1880 Traversă parbriz partea superioară 2250 Ușă laterală (una) din 2 piese partea inferioară 
1890 Cadru parbriz 2255 Parte interioară ușă spate 
1915 Capăt de lonjeron față 2260 Rame geam usă față/spate 
1918 Lonjeron față 2270 Extensie ușă spate 
1920 Contra-aripă fără panou despărțitor 2280 Ornament ușă spate 
1925 Întăritură contra-aripă parte suprioară 2285 Bandou ușă spate 
1930 Compartiment motor fără panou despărțitor 2290 Mâner ușă spate 
1940 Compartiment bagaje față 2291 Ornament mâner ușă spate 
1950 Panou despărțitor față 2294 Capitonaj ușă spate 
1970 Capitonaj planșă bord (pe partea șoferului) 2300 Parte intermediară completă panou lateral vitrat 
1975 Capitonaj planșă bord (pe partea pasagerului) 2305 Parte intermediară completă panou lateral nevitrat 

2010 Ușă față completă 2310 
Parte intermediară completă panou lateral vitrat partea 

superioară 

2015 Ușă față partea superioară 2315 
Parte intermediară completă panou lateral nevitrat partea 

superioară 
2020 Ușă față parte mijloc 2325 Parte intermediară completă panou lateral parte mijloc 

2025 Ușă față partea inferioară 2335 
Parte intermediară completă panou lateral partea 

inferioară 
2030 Prelungire ușă 2340 Ornament parte intermediară panou lateral 
2035 Ușă față parte interioară 2345 Bandou parte intermediară panou lateral 
2040 Extensie ușă față 2360 Panou lateral față complet vitrat 
2045 Ornament ușă față 2365 Panou lateral față complet nevitrat 
2050 Bandou ușă față 2370 Panou lateral față vitrat partea superioară 
2060 Oglindă exterioară 2375 Panou lateral față nevitrat partea superioară 
2062 Capac oglindă exterioară 2380 Panou lateral față mijloc 
2065 Suport oglindă exterioară 2385 Panou lateral față partea inferioară 
2070 Mâner ușă față 2390 Extensie panou lateral față 
2075 Ornament mâner ușă față 2395 Ornament panou lateral față 
2080 Capitonaj ușă față 2400 Bandou panou lateral față 
2100 Stâlp-B 2420 Panou lateral mijloc complet vitrat 
2105 Acoperire stâlp-B 2425 Panou lateral mijloc complet nevitrat 
2110 Ornament stâlp-B 2430 Panou lateral mijloc vitrat partea superioară 
2115 Bandou stâlp-B 2435 Panou lateral mijloc nevitrat partea superioară 
2130 Stâlp spate ușă față complet 2445 Panou lateral mijloc parte mijloc 
2135 Stâlp spate ușă față partea superioară 2450 Panou lateral mijloc partea inferioară 
2140 Stâlp spate ușă față parte mijloc 2455 Extensie panou lateral (panou lateral mijloc) 
2145 Stâlp spate ușă față partea inferioară 2460 Ornament panou lateral (panou lateral mijloc) 
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Nr. Poz. Descriere Nr. Poz. Descriere 
2465 Bandou panou lateral (panou lateral mijloc) 2755 Ornament colțar spate 
2480 Prag 2760 Panou închidere spate partea inferioară 
2485 Prag față 2765 Panou închidere spate parte laterală 
2490 Capăt de prag/prag sub ușa față 2770 Spoiler lateral complet 
2495 Prag intrare 2775 Spoiler lateral partea superioară 
2510 Capitonaj prag complet 2780 Spoiler lateral mijloc 
2515 Capitonaj prag  parte superioară 2785 Spoiler lateral partea inferioară 

2520 Capitonaj prag  parte inferioară 2800 
Plafon (în combinatie cu înlocuire parțială ramă plafon și 

stâlpi) 
2530 Treaptă 2802 Plafon cabina 
2535 Prag (pentru uși laterale) 2805 Plafon față 
2540 Prag spate 2810 Plafon parte mijloc 
2545 Capac prag 2815 Plafon parte laterală 
2550 Ornament prag ușă 2820 Plafon fată parte laterală 
2555 Ornament prag ușă față 2823 Plafon mijloc parte laterală (cu ușă laterală) 
2560 Ornament prag ușă spate 2825 Plafon mijloc parte laterală 
2570 Capitonaj între roți 2827 Plafon mijloc 
2575 Capitonaj față între roți 2830 Plafon spate parte laterală 
2580 Capitonaj spate între roți 2835 Plafon la plafon panoramic-/pliant 
2590 Panou lateral mijloc vitrat partea din spate complet 2836 Trapă plafon 
2591 Panou lateral mijloc nevitrat partea din spate complet 2840 Panou despărțitor plafon față 

2592 
Panou lateral mijloc vitrat partea din spate partea 

superioară 
2850 Plafon spate 

2593 
Panou lateral mijloc nevitrat partea din spate partea 

superioară 
2855 Piesă de capăt plafon 

2594 Panou lateral mijloc partea din spate parte mijloc 2860 Plafon înalt 
2595 Panou lateral mijloc partea din spate partea inferioară 2862 Plafon înalt vitrat 
2600 Extensie panou lateral mijloc partea din spate 2870 Clapetă plafon 
2602 Ornament panou lateral mijloc partea din spate 2880 Hardtop 
2604 Bandou panou lateral mijlociu partea din spate 2884 Hardtop nevitrat 
2640 Podea cabină 2890 Ornament plafon 
2645 Podea cabină parte mijloc 2892 Ornament plafon față 
2650 Podea cabină parte laterală 2894 Ornament plafon spate 
2655 Acoperire panou despărțitor 2900 Eleron plafon față 
2660 Panou spate cabină complet 2905 Eleron plafon 
2665 Panou spate cabină vitrat complet 2910 Eleron plafon partea superioară 
2670 Panou spate cabină nevitrat complet 2915 Eleron plafon partea inferioară 
2675 Panou spate cabină partea superioară 2920 Ornament plafon față 
2680 Panou spate cabină vitrat partea superioară 2925 Ornament plafon parte laterală 
2685 Panou spate cabină nevitrat partea superioară 2930 Ornament plafon spate 
2690 Panou spate cabină vitrat parte mijloc 2932 Antenă plafon 
2695 Panou spate cabină parte mijloc 2933 Șină acoperiș 
2700 Panou spate cabină partea inferioară 2934 Șină plafon față 
2705 Panou spate cabină vitrat partea inferioară 2935 Șină plafon spate 
2710 Panou spate cabină nevitrat partea inferioară 2936 Capac șină plafon față 
2720 Colțar spate complet 2937 Capac șină plafon spate 
2725 Colțar spate vitrat complet 2940 Roll-bar complet 
2730 Colțar spate partea superioară 2945 Roll-bar lateral 
2735 Colțar spate vitrat partea superioară 2950 Ornament roll-bar 
2740 Colțar spate parte mijloc 3010 Panou lateral spate complet 
2745 Colțar spate partea inferioară 3015 Panou lateral spate vitrat complet 
2750 Extensie colțar 3020 Panou lateral spate nevitrat complet 
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Nr. Poz. Descriere Nr. Poz. Descriere 
3025 Panou lateral spate partea superioară 3360 Bavetă noroi spate 
3030 Panou lateral spate vitrat partea superioară 3380 Cadru spate 
3035 Panou lateral spate nevitrat partea superioară 3390 Capac compartiment bagaje 
3040 Panou lateral spate parte mijloc 3400 Panou inferior lunetă 
3045 Panou lateral spate partea superioară 3405 Ornament grilă parbriz spate 
3060 Panou lateral spate complet (cu ușă laterală) 3410 Capac plafon decapotabil 
3065 Panou lateral spate vitrat complet (cu ușă laterală) 3412 Acoperire capac plafon decapotabil 
3070 Panou lateral spate nevitrat complet (cu ușă laterală) 3414 Ornament capac plafon decapotabil 
3075 Panou lateral spate (cu ușă laterală) parte superioară 3420 Capac pentru plafon Cabrio 

3080 
Panou lateral spate vitrat (cu ușă laterală) parte 

superioară 
3425 Ornament capac pentru plafon Cabrio 

3085 
Panou lateral spate nevitrat (cu ușă laterală) parte 

superioară 
3430 Capac spate 

3090 Panou lateral spate mijloc (cu ușă laterală) 3435 Capac spate parte superioară 
3100 Panou lateral spate parte inferioară (cu ușă laterală) 3440 Capac spate parte inferioară 
3110 Clapetă depozitare în panoul lateral inferior 3450 Capac ventilație spate 
3130 Prelungire panou lateral 3460 Clapetă întreținere spate inferior 
3140 Stâlpi panou lateral 3480 Oblon lift lateral 
3150 Extensie panou lateral spate 3485 Oblon lift față/spate 
3155 Bandou panou lateral 3487 Oblon lift față 
3160 Ornament panoul lateral spate parte față 3490 Oblon lift spate 
3165 Ornament panoul lateral spate 3500 Colțar spate inferior (pentru platformă spate) 
3170 Extensie panou lateral spate (cu ușă laterală) 3510 Hayon spate parte interioară 
3172 Bandou panou lateral spate (cu ușă laterală) 3520 Hayon spate cu ramă geam 
3175 Ornament panou lateral spate (cu ușă laterală) 3525 Hayon spate parte superioară 
3178 Capac șină ghidare panou lateral spate 3530 Hayon spate parte inferioară 
3180 Stâlp-C 3540 Capotă spate parte superioară 
3190 Ornament stâlp-C 3545 Capotă spate parte inferioară 
3200 Ornament stâlp-D 3560 Hayon/capotă spate 1-parte complet 
3210 Clapetă rezervor 3565 Hayon/capotă spate 1-parte complet parte superioară 
3230 Aripă spate 3570 Hayon/capotă spate 1-parte complet parte inferioară 
3250 Parte laterală spate 3575 Hayon/capotă spate vitrat 1-parte complet 
3252 Panou lateral spate partea din spate complet vitrat 3580 Hayon/capotă spate nevitrat 1-parte complet 
3253 Panou lateral spate partea din spate complet nevitrat 3585 Hayon/capotă spate vitrat 1-parte, parte superioară 
3254 Panou lateral spate partea din spate superioară vitrat 3590 Hayon/capotă spate nevitrat 1-parte, parte superioară 
3255 Panou lateral spate partea din spate superioară nevitrat 3595 Hayon/capotă spate 1-parte, partea inferioară 
3256 Panou lateral spate partea din spate mijloc 3600 Hayon (unu) vitrat 2-piese complet 
3257 Panou lateral spate, partea din spate inferioară 3605 Hayon (unu) nevitrat 2-piese complet 
3260 Bandou panou lateral spate partea din spate 3610 Hayon (unu) vitrat 2-piese partea superioară 
3263 Ornament panou lateral spate partea din spate fată 3615 Hayon (unu) nevitrat 2-piese partea superioară 
3265 Ornament panou lateral spate partea din spate spate 3620 Hayon (unu) 2-piese partea inferioară 
3270 Colțar spate complet 3630 Hayon stânga complet 
3275 Colțar spate parte superioară 3635 Hayon stânga partea superioară 
3280 Colțar spate parte inferioară 3640 Hayon stânga partea inferioară 
3290 Ornament colțar spate parte superioară 3650 Hayon dreapta complet 
3292 Ornament lămpi spate 3655 Hayon dreapta partea superioară 
3294 Ornament colțar spate parte inferioară 3660 Hayon dreapta partea inferioară 
3330 Cadru lateral complet 3670 Cadru geam (spate) 
3335 Cadru lateral partea superioară 3680 Ornament mâner la capac spate 
3340 Cadru lateral mijloc 3685 Ornament mâner capotă spate/hayon 
3345 Cadru lateral partea inferioară 3690 Ornament mâner ușă spate stânga 
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Nr. Poz. Descriere Nr. Poz. Descriere 

3695 Ornament mâner ușă spate dreapta 3895 Bandou bară de protecție spate 
3697 Mâner ușă spate 3896 Bandou bară de protecție spate mijloc 
3700 Ornament hayon/capotă spate 3897 Bandou bară de protecție spate lateral 
3702 Capac hayon/capotă spate partea superioara 3898 Capac cârlig de remorcare spate 
3703 Capac hayon/capotă spate partea inferioara 3900 Acoperire bară de protecție spate 
3705 Ornament capotă spate 3910 Acoperire bară de protecție spate mijloc 
3708 Capac capotă spate 3915 Acoperire bară de protecție lateral 
3710 Ornament ușa spate stânga 3923 Ornament bară de protecție spate 
3715 Ornament ușa spate dreapta 3924 Ornament bară de protecție spate mijloc 
3718 Suport roată de rezervă 3925 Ornament bară de protecție spate mijloc inferior 
3719 Ornament suport roată de rezervă lateral 3926 Ornament bară de protecție spate lateral 
3720 Capac roată de rezervă 3930 Ornament număr înmatriculare spate 
3730 Eleron plafon 4100 Partea din față a autovehiculului 
3735 Eleron 4120 Partea față completă 
3738 Eleron hayon 4140 Partea față inferior 
3740 Eleron mijloc 4150 Cadru ușă complet 
3745 Eleron lateral 4155 Cadru ușă față 
3748 Eleron partea inferioară 4160 Cadru ușă spate 
3758 Capăt lonjeron spate 4165 Cadru ușă spate cu panou lateral 
3759 Lonjeron spate 4170 Partea laterală complet 
3760 Podea portbagaj 4200 Partea laterala a autovehiculului 
3762 Podea portbagaj partea laterală 4210 Partea laterala a autovehiculului cu ușă laterală 
3763 Locașul roții de rezervă 4230 Laterală completă vitrată cu ușă laterală 
3765 Podea portbagaj/platformă 4235 Laterală completă nevitrată cu ușă laterală  
3766 Podea spate partea față 4250 Laterală completă vitrată cu 2 uși laterale 
3767 Podea spate partea spate 4255 Laterală completă nevitrată cu 2 uși laterale 
3770 Compartimentul motor spate 4270 Laterală completă vitrată cu panou lateral față 
3775 Contra-aripa spate 4275 Laterală completă nevitrată cu panou lateral față 
3780 Ornament spate lateral 4280 Laterală inferioară cu ușă laterală 
3782 Bandou spate lateral 4285 Laterală inferioară cu 2 uși laterale 
3790 Panou spate complet 4290 Laterală inferioară cu panou lateral față 
3795 Panou spate partea superioară 4300 Spate autovehicul 
3797 Panou spate parte mijloc 4320 Spate complet vitrat cu hayon/capotă spate 1-parte 
3798 Panou spate lateral 4325 Spate complet nevitrat cu hayon/capotă spate 1-parte 
3800 Panou spate partea inferioară 4340 Spate complet vitrat cu uși spate 2-părți 
3810 Fustă spate 4345 Spate complet nevitrat cu uși spate 2-părți 
3815 Fustă spate mijloc 4360 Spate inferior cu hayon/capotă portbagaj 1-parte 
3820 Fustă spate laterală 4365 Spate inferior cu uși spate 2-părți 
3830 Capitonaj spate complet 4380 Spate complet cu panou spate vitrat 
3835 Capitonaj spate partea superioară 4385 Spate complet cu panou spate nevitrat 
3840 Capitonaj spate mijloc 4390 Spate inferior cu panou spate 
3845 Capitonaj spate partea inferioară 4500 Vopsirea completă fără plafon 
3860 Bară de protecție spate 4525 Vopsirea completă vitrat fără plafon 
3865 Bară de protecție partea superioară 4550 Vopsirea completă nevitrat fără plafon 
3870 Bară de protecție spate mijloc 4600 Vopsire completă 
3875 Bară de protecție partea inferioară 4625 Vopsire completă vitrat 
3880 Bară de protecție laterală 4650 Vopsire completă nevitrat 
3890 Bară de protecție spate partțial/colțar   
3893 Armătură bară spate   
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6 Vopsirea grupată 

 

În sistemul de calcul pentru vopsitorie AZT s-au stabilit diverse grupuri de piese pentru diversele tipuri de 
autovehicule. Un grup de piese combină toate piesele metalice vopsite în serie la respectivul model de 
autovehicul în combinația corespunzătoare, ceea ce însemnă că elementele care lipsesc și posibilele 
operații dublate pot fi evitate la calcul. 
 

De notat că piesele din plastic nu sunt incluse vopsirea grupată. 
 
 
 

 
6.1 Vopsirea grupată a autovehiculelor 

 

La autoturisme sunt definite următoarele grupe de vopsire: 
 

Fata vehicul: - toate panourile exterioare față 
- ambele aripi față complet 
- capota față 
și, în funcție de model: 
- grila sub parbriz 
- panoul de ventilație față 
- partea laterală față 
- etc. 

 
Laterala vehiculului: - aripa față complet 

- ușa față complet 
- pragul 
- panoul lateral spate complet 
și, în funcție de model: 
- partea laterală față și spate 
- ușa spate complet 
- aripa spate 

 
Spate vehicul: - toate panourile din spate 

- ambele panouri laterale spate complet 
- capota spate / hayonul 
și, în funcție de model: 
- panou inferior lunetă 
- ambele aripi spate 
- etc. 

 

Vopsirea completă,  
fără plafon: 

- față vehicul 
- spate vehicul 
- toate ușile complet 
- ambele praguri 

 

Vopsirea completă: - vopsirea completă, fără plafon 
- plafon 
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Tabelul special „Valorile medii pentru vopsirea pieselor metalice demontate” (vezi capitolul 3.4, pag.43) 

prezintă valorile de calcul pentru piesele non-standard sau nevopsite standard, pentru fiecare caz. În 

capitolul 2.7 (pag.29) sunt descrise în principiu ce timpi de lucru și costuri de materiale mai trebuie luate 

în considerare. 

 

De notat că piesele din plastic nu sunt incluse în vopsirea grupată. 

 

6.2 Vopsirea grupată a autovehiculelor de teren 

 

Următoarele grupe de vopsire definite mai jos, includ toate piesele metalice vopsite în serie pentru 

autovehiculele de teren: 

 

Față vehicul: - toate panourile exterioare față 
- ambele aripi față complete 
- capota față 
și, în funcție de model: 
- grila sub parbriz  
- panoul de ventilație față 
- partea laterală față 
- etc. 

 
Laterala vehicul: - aripa față complet 

- ușa față complet 
- pragul 
- panoul lateral spate complet 
și, în funcție de model: 
- ușa spate completă 
- aripa spate 
- roll-bar lateral 

 
Spate vehicul: - toate panourile din spate 

- ambele panouri laterale spate complete 
- ușa/ușile spate / hayonul 
și, în funcție de model: 
- panou inferior lunetă 
- ambele aripi spate 
- etc. 

 
Vopsirea completă,  
fără plafon: 

- față vehicul 
- spate vehicul 
- toate ușile, complete 
- ambele praguri  

Vopsirea completă: - vopsirea completă, fără plafon 
- plafon 
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Tabelul special „Valorile medii pentru vopsirea pieselor metalice demontate” (vezi capitolul 3.4, pag.43) 

prezintă valorile de calcul pentru piesele nevopsite non-standard sau standard, pentru fiecare caz. În 

capitolul 2.7 (pag.29) sunt descrise în principiu ce timpi de lucru și costuri de materiale mai trebuie luate 

în considerare. 

 

De notat că piesele din plastic nu sunt incluse în vopsirea grupată. 

 

6.3 Vopsirea grupată a autoutiliarelor și a transporterelor 

 

Următoarele grupe de vopsire sunt stabilite pentru autoutilitare și transportere, fiecare din acestea includ 

toate piesele metalice vopsite standard: 

Față: - De la ușă la ușă, inclusiv  aripile față / colțarele (fără bara de protecție față) 

Lateral: - Din față până în spate (fără aripă /colțar față și spate, fără oblon lift) 

Spate: - Partea din spate dintr-o laterală în cealaltă inclusiv colțarele (fără bara de 
protecție spate, fără oblon lift) 

 

Grupele de vopsire pot fi combinate. Dubla evaluare a pieselor individuale este exclusă prin această vopsire 

grupată. 

Calculul pieselor individual sau al vopsirii grupate necesită, mai ales în cazul autoutilitarelor și a 

transporterelor, ca pe lângă tipul și modelul vehiculului să se ia în considerare și respectiva variantă 

constructivă, cum ar fi 

piesele sau grupurile: cu / fără suprafețe vitrate 

Lateral: cu uși laterale sau parte laterală față respectiv spate 

Spate: Ușă spate / clapetă spate dintr-o bucată sau ușă spate din două 

părți 

Lungimea caroseriei / ampatament: normal scurt, mediu, lung (în mm) 

Înălțimea plafonului / caroseriei: normal, înalt (în mm) 

 

Tabelul special „Valorile medii pentru vopsirea pieselor metalice demontate” (vezi capitolul 3.4, pag.43) 

prezintă valorile de calcul pentru piesele nevopsite non-standard sau standard, pentru fiecare caz. În 

capitolul 2.7 (pag.29) sunt descrise în principiu ce timpi de lucru și costuri de materiale mai trebuie luate 

în considerare. 

 

De notat că piesele din plastic nu sunt incluse în vopsirea grupată. 


