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SPEKTRA DECOR topaz 
 
 
DOMENIUL DE APLICARE 
Pentru protejarea și decorarea suprafețelor pereților interiori. Stratul este permeabil la vapori, rezistent la murdărie și la 
deteriorările mecanice și poate fi curățat cu apă și detergenți de uz casnic non-abrazivi. Este potrivit pentru construirea de noi 
suprafețe de pereți și renovarea celor vechi. 
 
PROPRIETĂȚI 
• 30 nuanțe de culori 
• Aspect finisat foarte decorativ, irizat, metalic, ca de catifea 
• Rezistență mecanică ridicată 
 
DATE TEHNICE 
COMPOZIȚIE copolimer acrilat, pigment și aditivi speciali în apă
NUANȚE DE CULORI 30 nuanțe de culori HGMIX 
LUCIU EN 13300 - semi-mat 
DENSITATE 0,93 – 0,97 kg/l 
LAVABILITATE Clasa 3 
DILUARE Cu apă până la 5% (culori mai închise); până la max. 10% (culori mai deschise) 
categoria și limitele COV UE IIA(l), 200 g/l (2010); produsul conține: max. 40 g/l 
AMBALAJE 2 l 
TERMEN DE VALABILITATE Termenul de valabilitate al unui produs sigilat original și depozitat corespunzător 

(la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, 
într-un loc uscat) este indicat pe ambalaj. 

 
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
METODĂ DE APLICARE Pensulă lată cu peri aspri – în tehnica încrucișată 
CONDIȚII DE LUCRU temperatura vopselei, a aerului și a suprafeței trebuie să fie de cel puțin +5°C
USCARE (T = + 20°C, umiditate rel. uscat și adecvat pentru aplicare ulterioară după 4 ore 
ACOPERIRE teoretic: 6 - 8 m2 cu 1l la un strat

Consumul real depinde de capacitatea de absorbție și asperitatea suprafeței. 
UNELTE DE CURĂȚARE Cu apă, imediat după utilizare 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI 
Suprafața trebuie să fie curățată de praf, de particule slab lipite și de alte impurități. Îndepărtați orice strat vechi desprins. 
Umpleți fisurile mari și părțile deteriorate ale suprafeței cu materiale adecvate pe bază de minerale. Apoi impregnați cu 
SPEKTRA acrylic impregnation, diluat cu apă într-un raport de 1:3. Înainte de vopsire, suprafața trebuie să fie uscată și 
netedă. Înainte de vopsire, nu ar trebui să există o umiditate mai mare de 3% 
pe suprafață. Suprafețele de perete expuse la umezeală trebuie impregnate cu SPEKTRA acrylic impregnation, diluat 
cu apă într-un raport de 1:1 pentru a menține o mai bună permeabilitate la vapori a suprafeței. 
Impregnați suprafețele pereților interiori cu SPEKTRA interior putty - rough, și SPEKTRA interior putty. Înainte de 
a aplica vopseaua, șlefuiți suprafața și îndepărtați bine praful. 
Aplicați SPEKTRA biocide agent SANITOL pe suprafețele de perete afectate de mucegai sau alge. De îndată ce pereții sunt 
uscați, îndepărtați mucegaiul mecanic. Continuați procedura descrisă mai sus pentru pregătirea suprafeței. 
Acoperiți petele de nicotină, scurgerile de apă, gudronul, creionul rezistent la apă si alte urme cu SPEKTRA anti- nicotine 
paint, care este folosită ca strat de finisare. Curățați suprafețele nefisurate, neuzate cu vopsea de email netedă, lucioasă sau 
semi-lucioasă sau cu vopsele de dispersie, și șlefuiți-le cu șmirghel (Nr. 150). Ulterior aplicați sistemul de acoperire. 
 
 
SISTEME DE ACOPERIRE 
Sistemele de pregătire a suprafeței înainte de aplicarea SPEKTRA siloxane facade paints sunt prezentate în informațiile 
tehnice pentru SPEKTRA siloxane facade paint. 

 
SUPRAFAȚĂ STRAT DE ACOPERIRE 

 
1x SPEKTRA siloxane facade paint - alb 

 
1-2 x SPEKTRA DECOR topaz în 
funcție de nuanța culorii 
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METODĂ DE APLICARE 
Preparatul SPEKTRA DECOR topaz trebuie aplicat cu o pensulă lată printr-o tehnică încrucișată sau o aplicare uniformă în 
toate direcțiile. De îndată ce stratul începe să se usuce, vă recomandăm netezirea acestuia în aceeași tehnică încrucișată cu o 
pensulă moale, pentru a mări mai mult efectul de vedere laterală și aspectul catifelat al statului. Pe suprafețe mai mari, vă 
recomandăm ca fazele de aplicare și netezire să fie realizată de doi zugravi unul după celălalt, pentru a asigura un strat uniform 
pe întreaga suprafață. Nuanțele mai deschise trebuie aplicate într-un singur strat; vă recomandăm aplicarea nuanțelor mai 
închise în 2 straturi pentru un aspect frumos al stratului final. 
 
NOTE ȘI CARACTERISTICI SPECIALE 
Se amestecă bine vopseaua înainte de utilizare. 
Timpul de uscare crește la temperaturi mai scăzute și o umiditate mai ridicată a aerului.  
Aspectul final depinde de tehnica de aplicare și de zugrav (impactul mâinilor). 
Nuanțele pot diferi în proporție de până la 20%, în funcție de gama de culoare din cauza unor factori cum ar fi diferența de 
absorbție a suprafeței, metoda de aplicare și utilizarea diferitelor unelte, viteza de uscare și gradul de diluare. 
 


