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SPEKTRA DOMFLOK lac (lucios) 
 
 
UTILIZARE 
Strat final incolor pentru protejarea straturilor pereţilor interiori supuşi la un grad ridicat de uzură, care sunt vopsiţi cu vopsele 
de dispersie, de pe coridoare, holuri, scări interioare (în grădiniţe, şcoli, spitale) şi în alte spaţii. Este stratul final în care 
amestecăm SPEKTRA DOMFLOK fulgi în cadrul sistemului decorativ multicolor SPEKTRA DOMFLOK. 
Este adecvat pentru aplicarea unui nou strat pe straturile de dispersie de înaltă calitate. 
 
CARACTERISTICI 
• Strat cu aspect lucios 
• Peliculă transparentă 
• Lavabilitate ridicată 
• Curăţare simplă cu detergenţi neabrazivi 
 
DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI dispersie copolimerică acrilică, pigmenţi şi aditivi speciali 
NUANŢE transparent 
NUANŢARE / 
LUCIU EN 13300 – luciu 
DENSITATE 1,0 – 1,1 kg/l 
LAVABILITATE EN 13300 – clasa 1 (DIN 53778 - S) 
DILUARE / 
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(b), 100 g/l (2010); produsul conţine: max. 80 g/l 
AMBALARE 2 l şi 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 
APLICARE pensulă cu păr scurt (rolă Domflok) 
CONDIŢII DE LUCRU aer, suprafaţă şi vopsea cu o temperatură de min. +5°C 
USCARE (T = +20ºC, umiditate relativă 
de 65%) 

stratul se usucă după 4 - 6 ore, complet solid după 7 zile 

ACOPERIRE teoretică: 6 – 8 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 
Înainte de aplicarea SPEKTRA DOMFLOK lac, suprafaţa trebuie vopsită cu vopsea de dispersie de calitate (SPEKTRA 
vopsea latex (mată) sau SPEKTRA vopsea acrilică pentru faţade). Înainte de aplicarea lacului, vopseaua trebuie să fie 
uscată în mod corespunzător. 
 
SISTEME DE ACOPERIRE 
SUPRAFAŢĂ STRAT FINAL 
2x SPEKTRA vopsea latex (mată) 
sau 2x SPEKTRA vopsea acrilică 
pentru faţade 

1x SPEKTRA DOMFLOK lac (lucios) 
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OBSERVAŢII 
• Acest lac poate fi utilizat ca strat final independent pentru a obţine un grad ridicat de lavabilitate a stratului sau îl amestecăm 

cu SPEKTRA DOMFLOK fulgi pentru un aspect decorativ multicolor al suprafeţelor pereţilor. 
• Lacul are deja o consistenţă adecvată pentru aplicare şi nu trebuie diluat; înainte de utilizare, doar îl amestecăm. 
• La aplicare, lacul formează un strat cu o culoare lăptoasă, după uscare, devine transparent. 
• Suprafeţele vopsite cu vopsele de dispersie nelavabile nu sunt adecvate pentru aplicarea SPEKTRA DOMFLOK lac (pot 

crăpa, iar pelicula colorată se exfoliază). Este necesar să aplicaţi straturile recomandate mai sus pe suprafaţa impregnată. 
• Aspectul peliculei finale depinde de suprafaţă. Pelicula netedă de un luciu uniform poate fi obţinută pe suprafeţele netede 

ale pereţilor, de aceea, vă recomandăm să chituiţi cu SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior (2 straturi cu 
şlefuire intermediară şi finală) înainte de a aplica o vopsea de bază. 

• Timpul de uscare creşte la temperaturi joase şi la o umiditate mai ridicată a aerului. 
• Lacul este complet uscat şi întărit definitiv după aproximativ 7 zile - numai atunci îl putem curăţa cu detergenţi neabrazivi 

şi apă. 


