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SPEKTRA SANITOL soluţie biocid  
 
UTILIZARE 
Un agent biocid incolor pe bază de apă pentru igienizarea/îmbunătăţirea suprafeţelor pereţilor interiori şi exteriori care sunt 
atacate de mucegai sau alge, precum şi pentru distrugerea mucegaiului de pe suprafeţele de lemn din casă. 
Este adecvată pentru tratarea suprafeţelor atacate, precum tencuieli, beton, plăci din ciment cu fibre de lemn, plăci din gips şi 
suprafeţe ale pereţilor care sunt vopsite cu vopsele de dispersie. 
 
CARACTERISTICI 
• Efect rapid şi eficient 
• Pentru suprafeţele pereţilor interiori şi exteriori 
• Se poate dilua cu apă 
• Nu dăunează sănătăţii umane 
 
DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI preparat fungicid în apă 
NUANŢE transparent, uşor gălbui 
NUANŢARE / 
DENSITATE 1,0 kg/l 
DILUARE cu apă (o parte SPEKTRA SANITOL soluţie biocid + 4 părţi apă) 
AMBALARE 0,5 şi 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 pensulă, pulverizare 
CONDIŢII DE LUCRU temperatura soluţiei, aerului şi suprafeţei de min. +5°C 
USCARE (T = +20ºC, umiditate relativă 
de 65%) 

lăsaţi să se usuce timp de 12 ore 

ACOPERIRE teoretică: 5 – 10 m2 cu 1 l în 2 straturi de SPEKTRA SANITOL soluţie biocid diluată 
Acoperirea practică depinde de permeabilitatea şi rugozitatea suprafeţei. 

CURĂŢAREA UNELTELOR imediat după utilizare cu apă 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Nu curăţaţi mecanic suprafeţele atacate (prin periere, frecare), deoarece sporii de mucegai sunt încă vii şi ar putea ataca şi 
suprafeţele sănătoase. Aplicaţi un singur strat de SPEKTRA SANITOL soluţie biocid diluată pe suprafeţele atacate de 
mucegai, folosind o pensulă (sau pulverizând cu un pistol de pulverizare). Îndepărtaţi mecanic de pe suprafaţa uscată mucegaiul 
şi particulele care se desprind, folosind un şpaclu, o perie de sârmă, o perie sau apă caldă sub presiune. Dacă suprafeţele sunt 
atacate excesiv, repetaţi procedura; de asemenea, puteţi utiliza SPEKTRA SANITOL soluţie biocid nediluată sau mai puţin 
diluată. Puteţi utiliza SPEKTRA SANITOL soluţie biocid şi pentru mucegaiul din casă. Diluaţi SPEKTRA SANITOL soluţie 
biocid (1 parte Sanitol şi 0,5 părţi apă). Utilizaţi acest amestec pentru a aplica pe suprafeţele curăţate după ce aţi îndepărtat 
mucegaiul din casă. Puteţi vopsi suprafeţele pereţilor tratate cu SPEKTRA SANITOL soluţie biocid cu orice vopsea SPEKTRA 
pentru pereţi interiori sau faţade – cu condiţia ca suprafaţa să fie bine curăţată şi perfect uscată. 
 
SISTEME DE ACOPERIRE 

SUPRAFAŢĂ PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI IMPREGNARE CHITUIRE STRAT FINAL 
- suprafeţe atacate de 
mucegai şi/sau alge 
precum beton, 
tencuieli, suprafeţe 
vopsite cu straturi 
de dispersie 

1 – 2x SPEKTRA SANITOL
soluţie biocid 
 
îndepărtarea mucegaiului, 
particulelor neaderente şi 
repararea zonelor 
deteriorate cu mase 
minerale, la care se adaugă 
SPEKTRA SANITOL soluţie 
biocid în loc de apă 

dacă este necesar 
 
1x SPEKTRA 
impregnant acrilic 
sau 
1x SPEKTRA 
impregnant de 
adâncime 

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

 
 
vopsea de dispersie 
marca SPEKTRA la 
alegere (se adaugă 
SPEKTRA adaos 
antimucegai) 
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OBSERVAŢII ŞI SPECIFICAŢII 
• SPEKTRA SANITOL soluţie biocid nu conţine înălbitori, de aceea, nu albeşte petele. 
• SPEKTRA SANITOL soluţie biocid este un agent biocid foarte eficient care distruge şi mucegaiul din substrat, nu 

doar pe cel de la suprafaţă. Nu este adecvat ca aditiv pentru vopsea pentru prevenirea pe termen lung a dezvoltării 
mucegaiului. În acest scop, utilizăm SPEKTRA adaos antimucegai ca aditiv biocid în vopseaua de dispersie. 

• Nu amestecaţi SPEKTRA SANITOL soluţie biocid cu agenţi biocizi de la alţi producători sau cu alţi agenţi de curăţare 
casnici. 

• Pentru pulverizare, recomandăm utilizarea mănuşilor de protecţie şi a măştii respiratorii. 
 


