SPEKTRA Classic Plus
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Falak és mennyezetek díszítésére és védelmére.
Mindenfajta ásványi vakolat, cement, cementkötésű faforgácslapok, beton, gipszkarton lapok, üvegszálas
tapéták, dombortapéták és régi bevonatok festésére alkalmas.

TULAJDONSÁGOK
•
könnyen használható, nagymértékben páraátjárható, száraz törlésnek ellenáll
•
extra matt
•
több ezer pasztell árnyalat – HGMIX
MŰSZAKI ADATOK
ÖSSZETÉTEL
SZÍNÁRNYALATOK
SZÍNEZÉS
FÉNYES (EN 13300)
SŰRŰSÉG:
MOSHATÓSÁG (EN 13 300)
PÁRAÁTJÁRHATÓSÁG sd
HÍGÍTÁS
EU VOC kategória és korlátozások
KISZERELÉS
ELTARTHATÓSÁG

kopolimer diszperzió, festék, töltőanyagok és különleges adalékanyagok
fehér
vízalapú festékekhez használható színezőpasztákkal, legfeljebb 3%-ig, valamint
színezésre használható diszperziós festékekkel
HGMIX
Sötét matt
1,63  0,02 kg/l
5. osztály (nem mosható)
0,015 m
vízzel 15%-ig
IIA(a), 30g/l (2010); a termék tartalma: max. 1 g/l
2 l, 5 l, 10 l és 15 l
A termék eltarthatósága eredeti csomagolásban, megfelelően tárolva ( +5 C – +35 Con,
száraz helyen) a csomagoláson van feltüntetve.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS
A FELVITEL MÓDJA
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
SZÁRADÁS (T = + 20 ºC, rel. páratartalom
65%)

KIADÓSSÁG
ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

henger, ecset, szórás
a festék, a levegő és a felület hőmérséklete legyen legalább +5 C
4–6 óra elteltével száraz és a következő réteg felvihető.
elméletileg: 1 l két rétegben 5–7 m2
A tényleges fogyás a felület nedvszívó képességétől és érdességétől függ.
vízzel, közvetlenül használat után

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
A felületen ne legyen por, könnyen leváló részecskék és más szennyeződések. Ha a felületen laza régi bevonatot van, távolítsa el. A
felületen levő nagy repedéseket és sérüléseket töltse ki megfelelő ásványi alapú anyaggal. Ha a felületet javítja, ajánlatos megfelelő
impregnálószerrel impregnálni. Csak száraz, szilárd felületet fessen.
A penészes vagy algás falfelületeket kezelje SPEKTRA SANITOL biocid hatóanyaggal.Miután a fal megszáradt, a penészt dörzsölje le. A
festékhez adjon SPEKTRA penészvédő szert, mely hosszú időre megakadályozza a mikroorganizmusok szaporodását.
A nikotinfoltokat, beázásokat, kátrány-, alkoholosfilc- és egyéb foltokat utolsó bevonatként fedje SPEKTRA antinikotin festékkel.A
repedésmentes, egészséges, sima, fényes vagy félfényes zománcfestékkel vagy diszperziós festékkel lefestett felületeket tisztítsa meg
150-es csiszolópapírral.

This document has supplemented and substituted all previous issue

BEVONÓRENDSZEREK
ALJZAT

A FELÜLET
ELŐKÉSZÍTÉSE

Új, bevonat nélküli felületek
- mészkő-cement vakolatok
- gipszkarton lapok

1x SPEKTRA
akrilos
impregnálás

- sima, fényes, mosható bevonatok

SIMÍTÁS

tisztítás, laza
részecskék
eltávolítása, sérült
területek
javítása

1x SPEKTRA
akrilos
védelem

FEDŐRÉTEG

2x SPEKTRA
beltéri glett
(szükség esetén)

1x SPEKTRA
mély
védelem

- beton és egyéb nem porózus
aljzatok
Diszperziós festékekkel festve
- több réteg átjárható, nem mosható
bevonat

IMPREGNÁLÁS

2x
SPEKTRA
Classic Plus

2x SPEKTRA
beltéri glett
(szükség esetén)

tisztítás, csiszolás

MEGJEGYZÉSEK ÉS KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁGOK
•
•
•

•

A festéket használat előtt jól keverje fel.
Ha a javasoltnál nagyobb mennyiségű vízzel hígítja, a színes réteg fedőképessége arányosan csökken.
HGMIX – az egyes adagok nyersanyagainak különbsége az árnyalatok kismértékű eltérését
okozhatja – ha
ugyanabból a színárnyalatból nagyobb mennyiséget használ, lehetőleg ugyanazt az adagot használja.
A száradási idő alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb páratartalmon hosszabb.
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