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URČENIE 
Biocídny prípravok na báze vody, ako fungicídny dodatok vnútorným a fasádnym disperzným farbám pre preventívnu ochranu 
natieraných povrchov stien pred rôznymi druhmi plesní a rias. Zastavuje aj rast mikroorganizmov na už zasiahnutých povrchoch. 
 
VLASTNOSTI 
• dlhotrvajúca fungicídna a algicídna ochrana natieraných povrchov stien 
• dodatok do disperzných farieb všetkých druhov 
• človeku neškodný 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
ZLOŽENIE fungicídno/algicídny prípravok vo vode 
ODTIEŇ biely, nepriehľadná tekutina 
VYTVÁRANIE ODTIEŇA / 
HUSTOTA 1,0 kg/l 
RIEDENIE / 
BALENIE 1 l 
TRVANLIVOSŤ originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, 

suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedenom na balení 
NESMIE ZMRZNÚŤ!!  

  
NÁVOD NA POUŽITIE 
SPÔSOB NANÁŠANIA zamiešaný do disperznej farby 
PRACOVNÉ PODMIENKY teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C  
VÝDATNOSŤ 1 l do 15 l disperznej farby 
ČISTENIE NÁRADIA vodou ihneď po použití 
 
 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Z podkladu odstránime prach, uvolnené čiastočky a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré odpadajú, odstránime. Väčšie praskliny a 
poškodené časti podkladu vyplníme vhodným materiálom na minerálnej báze. Pri oprave podkladu doporučujeme impregnovanie 
vhodnou impregnáciou. Pred začiatkom náteru musí byť podklad suchý a pevný.  
Vnútorné, alebo aj fasádne povrchy zasiahnuté plesňou a riasami pred natieraním pretrieme biocídnym prostriedkom SPEKTRA 
SANITOL. Po vysušení stien pleseň mechanicky odstránime. Do farby pridáme ochranu pred plesňou SPEKTRA, ktorá na dlhší čas 
zabraňuje rastu mikroorganizmov, na vnútorné povrchy stien môžeme ako konečný náter použiť aj farbu na steny pre kuchyne a 
kúpelne SPEKTRA.  
Škvrny od nikotínu, vyliatia vody, dechtu, vodou rozpustných tužiek,… natrieme antinikotínovou farbou SPEKTRA, ktorá je 
súčasne aj konečný náter. 
Navrstvené soli (kvitnutie soli) odstránime kefou a podklad impregnujeme hĺbkovou impregnáciou SPEKTRA. 
Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými, pololesklými emailami, alebo disperznými farbami očistíme a obrúsime 
brúsnym papierom (č. 150). 
 
 
NÁTEROVÝ SYSTÉM 
Postup prípravy podkladu, impregnácie, zahladenia a natierania je uvedený v technických informáciách konkrétnej disperznej farby, 
do ktorej pridáte ochranu pred plesňou SPEKTRA. 
 

 
POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ  
• Pred tým, ako vmiešate ochranu pred plesňou SPEKTRA, dôkladne ju premiešajte. Rovnako premiešajte zvolenú disperznú 

farbu. 
• Ochranu pred plesňou SPEKTRA pridajte do farby počas miešania (napr. elektrickým miešadlom). 
• Pre účinnú biocídnu ochranu doporučujeme nanesenie dvoch vrstiev farby, do ktorej ste vmiešali ochranu pred plesňou 

SPEKTRA. 
• Ochranu pred plesňou SPEKTRA nemiešajte s biocídnymi prípravkami iných výrobcov.  
• Skladovať mimo dosah detí. 
• Nevylievať do kanalizácie. 
• Nosiť vhodné ochranné rukavice. 
 
 


