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SPEKTRA Extra 

 
UTILIZARE 
Pentru protejarea şi decorarea suprafeţelor pereţilor interiori şi a plafoanelor. 

Este adecvată pentru vopsirea diferitelor tipuri de tencuieli minerale, plăci din ciment cu fibre de lemn, beton, plăci din 
gipscarton, tapete din fibră de sticlă, tapete cu modele în relief şi de straturi vechi. 

 

CARACTERISTICI 

• acoperire ridicată, aspect mat 

• aspectul final al peliculei exterioare colorate este frumos şi neted 

• rezistentă la ştergere umedă 

• gamă largă de nuanŃe - HGMIX 

• aplicare uşoară 

• foarte permeabilă la vapori 

• nedăunătoare sănătăţii şi mediului 

 

DATE TEHNICE 

COMPOZIŢIE dispersie copolimerică de stiren acrilat, pigment, fileri şi aditivi speciali 

NUANŢE albă, HGMIX 

NUANŢARE cu pigmenţi în pastă, adecvaţi pentru vopsele pe bază de apă (până la 3 %) şi cu 
vopsele de dispersie adecvate pentru nuanţare; HGMIX 

LUCIU (EN 13 300) mat 

DENSITATE 1,45 – 1,50 kg/l 

LAVABILITATE (EN 13 300) clasa 3 (rezistentă la curăţare cu lichide) 

DILUARE cu apă 5 până la 10% 

Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(a), 30 g/l (2010); produsul conţine: max. 22 g/l 

AMBALARE 2 l, 5 l, 10 l, 15 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 

MOD DE APLICARE rolă, pensulă, împroşcare 

CONDIŢII DE LUCRU temperatura vopselei, a aerului şi a suprafeţei trebuie să fie de min. + 5 °C 

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

stratul este uscat şi adecvat pentru aplicarea stratului următor după 4 - 6 ore 

GRAD DE EFICACITATE Teoretic, la aplicarea într-un singur strat, 1 l este necesar pentru 8 – 10 m2 

Cantitatea consumată depinde de capacitatea de absorbţie şi de rugozitatea 

suprafeţei. 

CURĂŢAREA UNELTELOR Imediat după utilizare, cu apă 

 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 

 

Suprafaţa trebuie curăţată de praf, particule neaderente şi alte impurităţi. Îndepărtaţi straturile vechi şi crăpate. Umpleţi 
crăpăturile mai mari şi suprafeţele deteriorate cu materiale adecvate pe bază de minerale. În continuare, impregnaţi cu 
SPEKTRA impregnant acrilic. Înaintea vopsirii, suprafaţa trebuie să fie uscată şi compactă. 

Aplicaţi SPEKTRA SANITOL soluţie biocid pe suprafeţele pereţilor care sunt atacate de mucegai şi alge. După ce suprafeţele 
s-au uscat, îndepărtaţi mecanic mucegaiul. Adăugaţi la vopsea SPEKTRA adaos antimucegai, care va preveni, pe o perioadă 
mai lungă de timp, dezvoltarea microorganismelor, sau utilizaţi SPEKTRA vopsea pentru pereţii băilor şi bucătăriilor. 
Vopsiţi petele de nicotină, petele rămase de la scurgerile de apă, petele de gudron şi mâzgălelile cu creion... folosind SPEKTRA 
vopsea antinicotină, care este deja stratul final. Curăţaţi suprafeţele "sănătoase" şi fără crăpături, vopsite uniform cu email, 
lucios sau semi-lucios sau cu vopsea de dispersie şi şlefuiţi-le cu hârtie abrazivă (Nr. 150). 
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SISTEME DE ACOPERIRE 
 

SUPRAFAŢĂ PREGĂTIREA 
SUPRAFEŢEI 

IMPREGNARE CHITUIRE STRAT FINAL 

 

Suprafaţă nouă nevopsită 

tencuieli cu mortar de 
ciment 

plăci din gipscarton 

  

1x SPEKTRA 
impregnant acrilic 

 
 

1x SPEKTRA 
impregnant de 
adâncime 

 

2x SPEKTRA 
glet gata preparat 
fin pentru interior 
(dacă este 
necesar) 

 
 
 

 
1 - 2x SPEKTRA Extra 

- beton şi alte 

substraturi neporoase 

  

 

Vopsită cu vopsele de 
dispersie 

- mai multe straturi 
permeabile, nelavabile 

 
 

curăţarea, îndepărtarea 
particulelor neaderente, 
repararea zonelor 
deteriorate 

 
 

1x SPEKTRA 
impregnant acrilic 

 
 

2x SPEKTRA 
glet gata preparat fin 
pentru interior (dacă 
este necesar) 

 

- straturi lavabile 
uniforme şi lucioase 

curăţare, şlefuire 
  

 
MENŢIUNI SPECIALE 

• Amestecaţi bine vopseaua înainte de utilizare. 

• Timpul de uscare este mai mare în condiţii de temperaturi scăzute şi de umiditate mai ridicată a aerului. 

• Dacă diluaţi vopseaua cu o cantitate de apă mărită faţă de cea recomandată, vopseaua nu va mai acoperi suficient de 
mult. 

 


