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SPEKTRA antinikotínová farba                                                            
 
 
 
URČENIE 
Na ochranu a dekoráciu vnútorných povrchov stien a stropov. Kryje a izoluje škvrny od fajčenia, vyliatej vody, dechtu, rôznych olejov, 
ohňa a pod. Takéto škvrny sú vodou rozpustiteľné, voda ich vo fáze sušenia vynesie na povrch, preto farby na báze vody nie sú 
vhodné  na prekrývanie takýchto škvŕn. 
Je vhodná na natieranie všetkých druhov minerálnych omietok, vláknocementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet 
zo sklených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov. 
 
VLASTNOSTI 
• na báze pojiva Plioway® 
• bez agresívneho zápachu  
• vynikajúca izolácia vodou rozpustiteľných škvŕn 
• umývateľná podľa EN 13 300 (DIN 53778-W) 
• jednoduché nanášanie  

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
ZLOŽENIE akrylátový kopolymér v organickom rozpúšťadle,  pigment, plnidlá a osobitné prvky 
ODTIEŇ biely 
VYTVÁRANIE ODTIEŇA možné pigmentovými pastami vhodnými pre farby na báze rozpúšťadla do 3% a farbami na 

báze rozpúšťadla do 3% 
LESK EN 13300 – matný  
HUSTOTA 1,31 – 1,38 kg/l 
UMÝVATEĽNOSŤ EN 13300 – trieda 2 (DIN 53778-S) 
RIEDENIE SPEKTRA riedidlo antinikotínovej farby do 10%  
EU VOC kategória a limity Hraničná hodnota prchavých organických zlúčením kategória A(g): 350 g/l (2010). 

Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín vo výrobku: 350 g/l. 
BALENIE 0.75 l, 2.5 l a 20 l 
TRVANLIVOSŤ originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5°C do +35°C, 

suchý priestor) je výrobok upotrebiteľný do dátumu uvedeného na balení 
  
NÁVOD NA POUŽITIE 
SPÔSOB NANÁŠANIA valček, štetec, striekanie 
PRACOVNÉ PODMIENKY teplota farby, vzduchu a povrchu minimálne +5°C  
SUŠENIE (T = +20ºC, relatívna vlhkosť 
65%) 

suché aj na nanesenie nasledujúcej vrstvy po 6 hodinách 

VÝDATNOSŤ teoretická: pri dvojnásobnom nanesení 4 – 5 m2 /1 l,  
praktická spotreba závisí od savosti a drsnosti podkladu.   

ČISTENIE NÁRADIA riedidlom ihneď po použití 
 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Z podkladu odstránime prach, uvolnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré odpadajú, odstránime. Väčšie praskliny a 
poškodené časti podkladu vyplníme vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Pred začiatkom natierania musí byť podklad suchý a 
pevný. 
Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistíme a 
obrúsime brúsnym papierom (č. 150) 
 
NÁTEROVÝ SYSTÉM 
PODKLAD PRÍPRAVA PODKLADU ZAHLADENIE KONEČNÝ NÁTER 
Nový nenatretý podklad 
-  pokračovacie omietky 
-  sadrokartónové platne 
-  betón a ostatné neporézne 

podklady 

  
 
2x SPEKTRA vnútorný tmel 
(podľa potreby) 

 
 
 
 
2x SPEKTRA antinikotínová 
farba Podklad natretý 

disperznými farbami 
-  viac vrstiev savých, 

neumývateľných náterov 
 
 
- hladké, lesklé, umývateľné 

nátery 

 
 
čistenie, odstraňovanie volných 
častíc, oprava poškodených 
miest 
 
čistenie 
brúsenie 

 
 
2x SPEKTRA vnútorný tmel 
(podľa potreby) 
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UPOZORNENIE 
• Pred  použitím farbu dôkladne premiešame a rozriedime v závislosti od spôsobu nanášania, t.j. podľa návodu. Ak farbu 

rozriedime väčším množstvom riedidla ako je predpísané, krytie farebného filmu sa úmerne zmenšuje. 
• Čas sušenia sa v podmienkach nižšej teploty a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu predlžuje a závisí aj od savosti podkladu. Na 

menej savých podkladoch sa čas sušenia predlžuje. 
 
® Obchodná značka Eliokem, Francúzsko (Trademark of Eliokem, France) 
 
 


	TECHNICKÉ ÚDAJE
	VÝDATNOSŤ
	PRÍPRAVA PODKLADU
	NÁTEROVÝ SYSTÉM
	UPOZORNENIE

