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SPEKTRA DECOR quarz 
 
UTILIZARE 
Pentru protejarea şi decorarea suprafeţelor pereţilor interiori şi exteriori. Stratul este foarte permeabil la vapori, rezistent la apă şi la influenţele 
atmosferice şi de aceea, este adecvat pentru crearea unor suprafeţe noi şi recondiţionarea suprafeţelor vechi - de asemenea, a suprafeţelor 
faţadelor monumentelor protejate. Cu o aplicare diferită, obţinem mai multe efecte decorative: de la stratul final puternic sau uşor iridescent la o 
suprafaţă mată, uniformă, cu aspect de catifea. Aspectul final depinde de numărul de straturi. 
 

CARACTERISTICI 
• 30 de nuanţe 
• strat final cu peliculă iridescentă, cu aspect de catifea 
• rezistenţă la influenţele meteorologice şi atmosfera industrială dăunătoare 
• rezistenţă la apă şi permeabilitate la vapori ridicate 
• strat cu efekt puternic decorativ 

 

DATE TEHNICE 
COMPOZIŢIE Emulsie siliconică şi copolimer de acrilat, fileri şi aditivi speciali dizolvaţi în apă 
NUANŢE 30 de nuanţe HGMIX 
LUCIU (EN 13300) mat 
DENSITATE 1,60 – 1,67 kg/l 
LAVABILITATE nelavabilă 
DILUARE cu apă de la 10 la 15% 
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(l), 200 g/l (2010); produsul conţine: max. 55 g/l 
AMBALARE 2 l 
TERMEN DE VALABILITATE Termenul de valabilitate al produsului sigilat şi depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă 

între +5°C şi +35°C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj. PRODUSUL 
TREBUIE FERIT DE ÎNGHEŢ! 

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
APLICARE Pensulă lată cu păr aspru - tehnică în zigzag 
CONDIŢII DE LUCRU Temperatura vopselei, aerului şi suprafeţei de min. +5°C 

USCARE (T = +20ºC, umiditate relativă de 
65%) 

stratul este uscat şi adecvat pentru aplicarea stratului următor după 6 - 8 ore 

ACOPERIRE teoretică: 5 – 7 m2 cu 1 l într-un singur strat 
Consum practic în funcţie de permeabilitate şi de rugozitatea suprafeţei. 

CURĂŢAREA UNELTELOR imediat după utilizare cu apă 
 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Suprafaţa trebuie să nu prezinte urme de praf, particule neaderente şi alte impurităţi. Îndepărtaţi straturile vechi care se exfoliază. Umpleţi fisurile 
mai mari şi suprafaţa deteriorată cu materiale adecvate pe bază de minerale. În continuare, impregnaţi cu SPEKTRA impregnant acrilic, diluat 
cu apă în proporţie de 1:3. Înainte de vopsire, suprafaţa trebuie să fie uscată şi compactă. Înainte de vopsire, în suprafaţă nu trebuie să existe o 
umiditate mai mare de 3%. Impregnaţi suprafeţele pereţilor care sunt expuse la umiditate cu SPEKTRA impregnant siliconic, diluat cu apă în 
proporţie de 1:1, pentru a păstra cât mai mult permeabilitatea la vapori a suprafeţei. 
 
Neteziţi suprafeţele impregnate ale pereţilor interiori cu SPEKTRA glet gata preparat grosier pentru interior şi SPEKTRA glet gata preparat 

fin pentru interior. Înainte de aplicarea vopselei, şlefuiţi bine suprafaţa şi îndepărtaţi praful. 
 
Tratati  înainte de vopsire, suprafeţele pereţilor atacaţi de mucegai şi alge SPEKTRA SANITOL soluţie biocid. 
După uscarea pereţilor, îndepărtaţi mucegaiul mecanic. Continuaţi cu procedura descrisă anterior pentru pregătirea suprafeţei. 
 
Vopsiţi petele de nicotină, petele rămase de la scurgerile de apă, petele de gudron şi marker... folosind SPEKTRA vopsea antinicotină, aceasta 
reprezentând deja stratul final. Curăţaţi suprafeţele "sănătoase" fără fisuri, care sunt vopsite cu email uniform, lucios sau semi-lucios sau cu 
vopsea de dispersie şi şlefuiţi-le cu hârtie abrazivă (Nr. 150). Va urma aplicarea unui sistem de acoperire. 
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SISTEME DE ACOPERIRE 
Sistemele de pregătire a substratului înainte de aplicarea SPEKTRA DECOR grund sunt prezentate în fişele tehnice pentru SPEKTRA DECOR 

grund. 
 

SUBSTRAT STRAT FINAL 

1 x SPEKTRA DECOR grund alb 1 x SPEKTRA DECOR quarz în funcţie de aspectul dorit al stratului final 

TEHNICĂ DE APLICARE 
Se aplică SPEKTRA DECOR quarz gata de aplicare cu o pensulă lată în zigzag sau într-un strat uniform în toate direcţiile. După ce stratul începe 
să se usuce, recomandăm uniformizarea acestuia cu o pensulă moale pentru a intensifica şi mai mult efectul mat în vederea laterală şi aspectul 
de catifea al stratului. Pentru suprafeţele mai mari, recomandăm ca fazele de aplicare şi uniformizare să fie efectuate de două persoane pentru a 
asigura aplicarea unui strat uniform pe întreaga suprafaţă. 
• aspect semitransparent: 1 strat de SPEKTRA DECOR quarz este suficient 
• aspect iridescent al stratului final: 1 strat necolorat şi 1 strat colorat de SPEKTRA DECOR quarz 
• aspect final mat, uniform, de catifea: 2 straturi de SPEKTRA DECOR quarz colorat 

 

OBSERVAŢII ŞI SPECIFICAŢII 
• Înainte de utilizare, amestecaţi bine vopseaua. 
• Timpul de uscare va creşte la temperaturi mai joase şi la o umiditate mai ridicată a aerului. 
• Aspectul final depinde de tehnica de aplicare şi de persoana aplicatoare. Recomandăm ca o singură persoană să acopere întreaga 

suprafaţă, astfel încât aspectul stratului să fie uniform (creat manual). 
• Nuanţa se poate abate cu până la 20% de la eşantioanele de culoare din cauza unor factori precum permeabilitatea diferită a suprafeţei, 

metoda de aplicare, utilizarea unor unelte diferite, viteza de uscare şi gradul de diluare. 


