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SPEKTRA tencuială acrilică 
 
 
UTILIZARE 
Tencuială gata preparată cu structură granulară drişcuită (Z) sau canelată (R) pentru decorarea şi protejarea faţadelor. Strat final in 
sistemul termoizolant SPEKTRA EPS. 
 

CARACTERISTICI 
 Aplicare uşoară 
 Rezistenţă la influenţele meteorologice şi atmosfera industrială dăunătoare 
 Rezistenţă la apă şi permeabilitate la vapori 
 Rezistenţă la frecare şi lovituri 
 Elasticitate 
 
DATE TEHNICE 
COMPOZIŢIE Copolimer de acrilat, pigment, fileri şi aditivi speciali în apă 
NUANŢE Alb, câteva mii de nuanţe pe baza cartelelor de culoare HGMIX 
NUANŢARE HGMIX 
DENSITATE 1,9 kg/l 
DILUARE Dacă este necesar, cu apă
Categoria şi limita C.O.V. UE IIA(a), 30 g/l (2010); produsul conţine: max. 30 g/l 
AMBALAJE DISPONIBILE 25 kg 
TERMEN DE VALABILITATE Termenul de valabilitate al produsului sigilat şi depozitat corespunzător (la o temperatură 

cuprinsă între +5C şi +35C, în încăperi uscate) este până la data indicată pe ambalaj. 
PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEŢ! 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
APLICARE Mistrie din oţel inoxidabil, pulverizare
CONDIŢII DE LUCRU Temperatura vopselei, aerului, suprafeţei de minim +5C şi maxim +35C 
USCARE (T = +20ºC, umiditate relativă de 
65%) 

Uscat (pentru atingere) după 6 - 10 ore sau după 24 ore (dacă nu este necesar să protejaţi 
suprafaţa împotriva precipitaţiilor) 

ACOPERIRE 1,0 mm Z: aprox. 2,2 kg/m2

1,5 mm Z: aprox. 2,5 kg/m2 
2,0 mm Z: aprox. 3,0 kg/m2 
2,5 mm Z: aprox. 3,2 kg/m2 
1,5 mm R: aprox. 2,5 kg/m2 
2,0 mm R: aprox. 2,8 kg/m2 
2,5 mm R: aprox. 3,2 kg/m2 

CURĂŢAREA UNELTELOR Imediat după utilizare cu apă
 

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Nu aplicaţi SPEKTRA tencuială acrilică pe ploaie, ceaţă, vânt puternic. Pe vreme însorită, trebuie să adăpostiţi faţada pentru 
a preveni uscarea inegală deoarece influenţează calitatea tencuielii. 
Înainte de începerea lucrului, este necesar să protejaţi foarte bine geamurile, tâmplăria pentru construcţii, suprafeţele de metal. 
Pentru o aderenţă mai bună, permeabilitate şi nuanţă uniformă a stratului final de SPEKTRA tencuială acrilică , vă 
recomandăm să aplicaţi un strat de SPEKTRA grund pentru tencuială. Acesta se diluează cu până la 30% apă. 
SPEKTRA tencuială acrilică este aplicată manual cu o mistrie din oţel inoxidabil, într-un strat cu grosimea de cel puţin 1,5 
mai mare decât dimensiunea celor mai mari granule, sau poate fi aplicată mecanic prin pulverizare. Modelăm SPEKTRA 
tencuială acrilică Z imediat după aplicare cu o mistrie din plastic sau oţel inoxidabil cu mişcări circulare până când obţinem o 
structură uniformă. Modelăm SPEKTRA tencuiala acrilică R după o uscare de scurtă durată cu o mistrie din plastic sau oţel 
inoxidabil într-o structură circulară, orizontală sau verticală. 
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SISTEME TERMOIZOLANTE 
 SISTEM DE TERMO IZOLARE SPEKTRA EPS
LIPIRE SPEKTRA adeziv 

polistirenului. 
pentru lipirea si prelucrarea

MATERIALE 
ANCORA 

IZOLANTE CU Lamele din polistiren de fatade (EPS-F) 
(conform normelor europene ETA- 08/0122) 

cu ancora

ARMARE SPEKTRA adeziv pentru lipirea 
polistirenului 
SPEKTRA plasa din fibra de sticla 

si prelucrarea

STRAT DE FOND SPEKTRA grund universal

STRAT FINAL SPEKTRA tencuiala acrilica SPEKTRA tencuiala siliconica 

* Pentru nuanţele închise de SPEKTRA tencuială acrilică, vă recomandăm să utilizaţi SPEKTRA grund universal pentru 
tencuială într-o nuanţă similară. 
 

OBSERVAŢII ŞI SPECIFICAŢII 
• Înainte de utilizare, amestecaţi bine tencuiala cu un mixer electric la turaţii scăzute. 
• Timpul de uscare creşte la temperaturi joase şi la o umiditate mai ridicată a aerului. 
• Curăţaţi uneltele imediat după utilizare. 
• Înainte de utilizare, omogenizaţi într-un vas mai mare o cantitate de tencuială suficientă pentru o unitate a suprafeţei (o 

latură a faţadei), pentru a evita nuanţarea neuniformă a suprafeţei. 
• Datorită diferenţelor dintre materiile prime, sunt posibile diferenţe minore de nuanţă între loturi; de aceea, vă 

recomandăm să utilizaţi acelaşi lot de SPEKTRA tencuială acrilică colorată pentru întreaga suprafaţă. 
• Pentru sistemele de izolaţie termică, recomandăm utilizarea unor nuanţe deschise. 


