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OBLASŤ POUŽITIA  
Na ochranu a dekoráciu silne zaťažovaných interiérových stenových povrchov v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách (materské 
školy, školy, nemocnice) a aj v iných priestorov.  
Vhodná na maľovanie všetkých druhov minerálnych omietok, vláknito-cementových platní, betónu, sadrokartónových platní, tapiet zo 
sklených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.  
 
VLASTNOSTI  
• mat vzhľad náteru  
• vysoká umývateľnosť  
• jednoduché čistenie  
• odolnosť na chemikálie  
• široký výber farebných tónov – HELIOMIX 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
ZLOŽENIE akrylová kopolymérová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady  
FAREBNÉ TÓNY  biela, niekoľko tisíc odtieňov podľa farebných predlôh HELIOMIX 
TÓNOVANIE pigmentovými pastami, ktoré sú vhodné na farby na vodnej báze, do 3% a disperznými 

farbami, ktoré sú vhodné na tónovanie; HELIOMIX 
LESK EN 13300 – mat 
HUSTOTA 1,44 ± 0,02 kg/l 
UMÝVATEĽNOSŤ  EN 13300 – trieda 2 (DIN 53778-S) 
PAROPRIEPUSTNOS sd 0,085 m 
RIEDENIE vodou; 1. vrstva: do 20%; 2. vrstva: do 10% 
EU VOC kategória a limity  Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín – výrobok – 75 g/l, hraničný limit 

(IIA(a) 2007) – 55 g/l. 
BALENIE  2 L a 10 L 
TRVANLIVOSŤ  Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5°C 

do +35°C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu, ktorý je uvedený na obale.   
NESMIE ZAMRZNÚŤ! 

  
NÁVOD NA POUŽITIE  
SPÔSOB NANÁŠANIA  valček, štetec, striekanie  
PRACOVNÉ PODMIENKY teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5°C 
SUŠENIE (T = +20ºC, rel. vlhkosť 65%) suchý a vhodný na ďalšie nanášanie po 4 – 6 hodinách 
VÝDATNOSŤ Teoretická: 1 l stačí na dva nátery 7–9 m² povrchu. 

Praktická spotreba závisí od absorpcie a drsnosti podkladu.  
ČISTENIE NÁRADIA ihneď po použití vodou 

 
 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Z podkladu odstrániť prach, zle spojené častice a ostatné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba odstrániť. Väčšie popraskané a 
poškodené časti podkladu vhodnými materiálmi na minerálnom základe. Nasleduje impregnovanie pomocou SPEKTRA akrylovej 
impregnácie. Podklad musí byť pred maľovaním suchý a spevnený.   
Plesňou a hubami postihnuté stenové povrchy pred maľovaním natrieť SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL. Keď steny 
uschnú, pleseň mechanicky odstrániť. Do SPEKTRA super vinyl mat farby pridať SPEKTRA ochranu pred plesňou, ktorá dlhšiu 
dobu zabraňuje rastu mikroorganizmov alebo ako záverečný náter použiť SPEKTRA farbu na steny kuchýň a kúpeľní.  
Škvrny nikotínu, stopy po vyliatí vody, dechte, vodou rozpustných pier, ... natrieť SPEKTRA antinikotínovou farbou, ktorá je už 
finálnym náterom.  
Zdravé a nepopraskaná podklady, zafarbené hladkými, lesklými alebo polo-lesklými emailami alebo disperznými farbami očistiť a 
obrúsiť brúsnym papierom (č. 150). 
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NÁTEROVÉ SYSTÉMY  
PODKLAD PRÍPRAVA PODKLADU  IMPREGNÁCIA VYHLADENIE FINÁLNY NÁTER  
Nový nezafarbený podklad  
 - vápenno-cementové 
omietky  
 - sadrokartónové platne  
 
 - betón a iné nepórovité 
podklady  

  
1x SPEKTRA akrylová 
impregnácia  
 
1x SPEKTRA hĺbková 
impregnácia  

 
 
2x SPEKTRA 
interiérový tmel  
(podľa potreby) 

Zafarbený disperznými 
farbami  
 - viac vrstiev absorbujúcich, 
neumývateľných náterov  
 
 
 - hladké, lesklé, umývateľné 
nátery  

 
 
čistenie, odstraňovanie 
nespojených častíc, oprava 
poškodených miest  
 
čistenie, brúsenie  

 
 
1x SPEKTRA akrylová 
impregnácia  

 
 
2x SPEKTRA 
interiérový tmel   
(podľa potreby) 

 
 
 
 
 
 
2x SPEKTRA  
SUPER VINYL - 
MAT 

 
POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ  
• Čas sušenia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži. 
• Pred použitím farbu dôkladne vymiešať. 
• V prípade riedenia farby väčším množstvom vody ako je uvedené sa krycia schopnosť farebného filmu primerane zmenšuje.  
• Finálny vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch, preto 

odporúčame vyhladenie pomocou SPEKTRA interiérového tmelu ( 2x nanesenie s medzibrúsením a koncovým brúsením).  
• Čistenie náteru je závislé od stupňa lesku a zlepšuje sa s narastajúcim leskom. Škvrny možno očistiť mäkkou handrou a 

jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.  
• Pred použitím skontrolovať odolnosť náteru na vybraný čistiaci prostriedok.  
• Zvýšenie odolnosti voči oteru možno dosiahnuť pomocou SPEKTRA DOMFLOK lakom, ktorý sa nanesie cez SPEKTRA SUPER 

VINYL - MAT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


