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SPEKTRA impregnant acrilic 
 
UTILIZARE 
Soluţie pentru impregnarea suprafeţelor tratate cu var şi din mortar de ciment, a tencuielilor şi straturilor vechi şi cretoase, a 
plăcilor din gipscarton şi a altor suprafeţe poroase. 

CARACTERISTICI 
• Se poate dilua cu apă, produs ecologic şi nedăunător sănătăţii 
• Pătrunde adânc în substrat 
• Omogenizează şi reduce absorbţia suportului 
• Consolidează straturile şi tencuielile vechi, neaderente şi cretoase 
• Îmbunătăţeşte aderenţa noilor straturi 
• Reduce consumul de vopsea folosită la straturile finale 
 

DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI copolimer de stiren-acrilat dizolvat în apă 
NUANŢE incolor 
DENSITATE 1,0 kg/l 
DILUARE cu apă 1 : 3 
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(h), 30 g/l (2010); produsul conţine: max. 1 g/l
AMBALARE 1 l, 5 l, 10 l 
TERMEN DE VALABILITATE Termenul de valabilitate al produsului sigilat şi depozitat corespunzător (la o temperatură 

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

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE  

APLICARE rolă, pensulă, pulverizare
CONDIŢII DE LUCRU aer, suprafaţă şi vopsea cu o temperatură de min. +5C 
USCARE (T = +20ºC, umiditate relativă 
de 65%) 

stratul este uscat şi adecvat pentru aplicarea stratului următor după 12 ore 

ACOPERIRE teoretică: 10 – 12 m2 cu 1 l într-un singur strat
Consum practic în funcţie de porozitatea şi rugozitatea suprafeţei. 

CURĂŢAREA UNELTELOR imediat după utilizare cu apă

 
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Îndepărtaţi straturile vechi neaderente, praful şi alte impurităţi de pe suprafaţă. În cazul în care optaţi pentru curăţarea umedă 
a impurităţilor, trebuie să uscaţi foarte bine suprafaţa înainte de impregnare. Umpleţi fisurile mai mari şi zonele deteriorate de 
pe suprafaţă cu un compus de etanşare pe bază de minerale. 

Suprafeţe exterioare 
Tencuieli noi 
În funcţie de anotimp şi de temperaturi, tencuielile noi trebuie lăsate să se usuce timp de 2 - 4 săptămâni înainte de tratarea 
ulterioară. Înainte de prima vopsire, utilizaţi întotdeauna impregnant pentru a uniformiza permeabilitatea substratului. 
Tencuieli vechi 
Tencuielile murdare, neaderente şi cretoase trebuie curăţate în întregime prin periere şi/sau spălare, indiferent de starea 
acestora (sub presiune - maxim 60 bari). 
Straturi vechi pe bază de vopsele de dispersie 
Curăţaţi straturile murdare şi cretoase prin spălare sau în orice alt mod. Îndepărtaţi straturile care se exfoliază de pe suprafaţa 
solidă. În cazul curăţării umede şi/sau îndepărtării straturilor vechi, trebuie să uscaţi foarte bine suprafeţele înainte de tratarea 
ulterioară. 
Beton 
Îndepărtaţi impurităţile prin spălare sub presiune, reparaţi zonele deteriorate (curăţare şi protecţie, uniformizare cu un compus 
de etanşare adecvat) şi impregnaţi cu SPEKTRA impregnant de adâncime. 
 
Suprafeţe interioare 
Tencuieli noi 
În funcţie de anotimp şi de temperaturi, acestea trebuie lăsate să se usuce timp de 2 - 4 săptămâni înainte de tratarea ulterioară. 
Înainte de prima vopsire, utilizaţi întotdeauna impregnant pentru a uniformiza permeabilitatea substratului. 
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Straturi vechi pe bază de vopsele de dispersie 
Curăţaţi impurităţile de pe suprafaţă. Utilizaţi impregnant în funcţie de numărul de straturi vechi şi de tipul stratului pe care îl 
veţi utiliza pentru recondiţionare. Îndepărtaţi straturile vechi care se exfoliază de pe suprafaţa solidă, neteziţi zonele deteriorate 
şi fisurile mai mari folosind compuşi de etanşare minerali adecvaţi. Impregnaţi obligatoriu suprafeţele cu SPEKTRA impregnant 
acrilic. 
 
Şlefuiţi straturile nedeteriorate uşor netede şi lucioase; impregnarea nu este necesară. Înainte de şlefuire, impregnaţi plăcile 
din gipscarton cu compuşi de etanşare interioară (SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior). Înainte de vopsirea 
tapetelor cu modele în relief (Rauhfaser), nu este necesar să aplicaţi impregnant. Straturile pe bază de adeziv (cretă) trebuie 
îndepărtate în totalitate prin spălare. Tapetele vechi şi resturile de adeziv trebuie îndepărtate în totalitate înainte de vopsire. 

 
OBSERVAŢII 
• La temperaturi mai mici şi o umiditate mai ridicată a aerului, durata de uscare se va prelungi. 
• Înainte de impregnare, aplicaţi SPEKTRA SANITOL soluţie biocid pe suprafeţele care sunt atacate de mucegai sau alge. 

După ce suprafeţele s-au uscat, îndepărtaţi mecanic mucegaiul. 
• Îndepărtaţi salpetrul prin periere şi impregnaţi suprafaţa cu SPEKTRA impregnant de adâncime. 
• În cazul chituirii suprafeţelor pereţilor şi plafoanelor (SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior), vă recomandăm 

să impregnaţi suprafeţele înainte de chituire. 
• În cazul în care substratul este mai puţin permeabil, impregnantul nu poate pătrunde în acesta; prin urmare, o peliculă 

uniformă şi lucioasă se va forma pe suprafaţă, reprezentând un strat de separare înainte de aplicarea vopselei. În astfel 
de cazuri, stratul final nu va avea o aderenţă corespunzătoare. Pentru a preveni acest lucru substraturile impregnate 
necorespunzător trebuie şlefuite uşor înainte de vopsire. 

 


