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SPEKTRA adaos antimucegai 
 
UTILIZARE 
Preparatul biocid pe bază de apă utilizat ca aditiv fungicid în vopseaua de dispersie pentru pereţi interiori şi faţade pentru 
protecţia preventivă a suprafeţelor vopsite ale pereţilor împotriva dezvoltării diferitelor tipuri de mucegai şi alge. Previne 
dezvoltarea microorganismelor pe suprafeţele deja atacate. 
 
CARACTERISTICI 
 Protecţie fungicidă şi algicidă pe termen lung a suprafeţelor vopsite ale pereţilor 
 Aditiv pentru diferite vopsele de dispersie 
 Nu dăunează sănătăţii umane 
 
DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI preparat fungicid/algicid în apă 
NUANŢE lichid alb, netransparent 
NUANŢARE / 
DENSITATE 1,0 kg/l 
DILUARE / 
AMBALARE 1 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 amestecare în vopseaua de dispersie 
CONDIŢII DE LUCRU aer, suprafaţă şi vopsea cu o temperatură de min. +5°C 
DOZARE 1 l în 15 l de vopsea de dispersie 
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 un impregnant adecvat. Înaintea vopsirii, suprafaţa trebuie să fie uscată şi compactă. 
Aplicaţi SPEKTRA SANITOL soluţie biocid pe suprafeţele interioare/exterioare 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 băi şi 
bucătării. 
Vopsiţi petele de nicotină, petele rămase de la scurgerile de apă, petele de gudron şi carioca... folosind SPEKTRA vopsea 
antinicotină, aceasta reprezentând deja stratul final. 
Dacă este nevoie, îndepărtaţi salpetrul prin periere şi impregnaţi suprafaţa cu SPEKTRA impregnant de adâncime. 
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). 
 
SISTEME DE ACOPERIRE 
Procedura de pregătire a suprafeţei, de impregnare, chituire şi vopsire este prezentată în informaţiile tehnice ale vopselei de 
dispersie selectate, la care adăugăm SPEKTRA adaos antimucegai. 
 
OBSERVAŢII 
 Înainte de a adăuga SPEKTRA adaos antimucegai, amestecaţi bine vopseaua. 
 Adăugaţi în vopsea SPEKTRA adaos antimucegai în timpul amestecării (de exemplu, cu un mixer electric). 
 Pentru o protecţie biocidă eficientă, vă recomandăm să aplicaţi două straturi de vopsea la care aţi adăugat SPEKTRA 

adaos antimucegai. 
 Nu amestecaţi SPEKTRA adaos antimucegai cu preparate biocide de la alţi producători. 
 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
 A nu se vărsa în sistemul de canalizare. 
 A se utiliza mănuşi de protecţie adecvate. 
 


