
 

 
 

             This document has supplemented and substituted all previous issue 

 

SPEKTRA vopsea antinicotină 
 

UTILIZARE 
Pentru protejarea şi decorarea suprafeţelor pereţilor interiori şi plafoanelor. Vopseaua acoperă și izolează petele, care apar din 
cauza fumatului, scurgerea apei, gudron, foc, diferite uleiuri, cafea, vin, sucuri de fructe, markere, creioane colorate, etc. Aceste 
pete sunt solubile în apă, iar apa le aduce la suprafaţă în timpul uscării, de aceea, vopselele pe bază de apă nu sunt adecvate 
pentru acoperirea acestor pete. 
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 straturi vechi. 
 
CARACTERISTICI 
• Pe bază de lianţi PLIOWAY® 
• Fără miros agresiv 
• Izolare excelentă a zonelor rezistente la apă 
• Lavabilă 
• Aplicare uşoară 
 
DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI copolimer acrilic în solvent organic, pigmenţi, fileri şi aditivi speciali 
NUANŢE alb 
NUANŢARE posibilă cu coloranţi adecvaţi pentru vopsele pe bază de solvenţi (până la 3%) şi cu 

vopsele pe bază de solvenţi până la 3% 
LUCIU EN 13300 – mat 
DENSITATE 1,48 ± 0,02 kg/l 
LAVABILITATE EN 13300 – clasa 2 (DIN 53778-S) 
DILUARE Vopseaua este gata preparată şi se poate utiliza fără diluare. 
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(g), 350 g/l (2010); produsul conţine: max. 350 g/l 
AMBALARE 0,75 l, 2,5 l şi 20 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. 

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

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

ACOPERIRE teoretică: 4 – 5 m2 cu 1 l în 2 straturi 
Consum practic în funcţie de permeabilitate şi de rugozitatea suprafeţei 

CURĂŢAREA UNELTELOR Uneltele se spală imediat după utilizare cu SPEKTRA diluant pentru vopsea 
antinicotină. 

 
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. Înaintea vopsirii, 
suprafaţa trebuie să fie uscată şi întărită. 
Aplicaţi SPEKTRA SANITOL soluţie biocid pe suprafeţele pereţilor care sunt atacate de mucegai şi alge. După ce suprafeţele 
s-au uscat, îndepărtaţi mecanic mucegaiul. 
Utilizaţi SPEKTRA vopsea antimicrobică pentru stratul final, care previne dezvoltarea mucegaiului şi, de asemenea, izolează 
zonele rezistente la apă. În cazul în care peretele este deja atacat, dar nu există inca urme de pete, se poate vopsi numai după 
ce a fost tratat cu SPEKTRA agent biocid Sanitol, sau cu orice tip de vopsea de perete SPEKTRA interior pe bază de apă, 
la care se adaugă protecția SPEKTRA adaos antimucegai. 
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). 
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SISTEME DE ACOPERIRE 
SUPRAFAŢĂ PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI CHITUIRE STRAT FINAL 
Suprafaţă nouă nevopsită 
- tencuieli cu mortar de ciment 
- plăci din gipscarton 
- beton şi alte substraturi neporoase 

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

 
 
 
2x SPEKTRA 
vopsea antinicotină 

Vopsită cu vopsele de dispersie 
- mai multe straturi permeabile, 
nelavabile 
 
- straturi uniforme, lucioase, 
lavabile 

 
curăţarea, îndepărtarea 
particulelor neaderente, 
repararea zonelor deteriorate 
 
curăţare, şlefuire 

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

 
OBSERVAŢII 
• Amestecaţi bine vopseaua înainte de utilizare. 
• Dacă diluarea este necesară datorită metodei de aplicare, se recomanda folosirea SPEKTRA diluant pentru vopsea 

antinicotină. 
• Timpul de uscare creşte la temperaturi scăzute şi umiditate mai ridicată a aerului; de asemenea, depinde de rugozitatea 

suprafeţei. Timpul de uscare este mai mare la suprafeţele mai puţin permeabile. 
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