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SPEKTRA farba na vnútorné steny Fresh&Easy 
 
 
 
 
OBLASŤ POUŽITIA  
Na ochranu a dekoráciu povrchov vnútorných stien a stropov. Farba obsahuje mikroinkapsulovanú vôňu, ktorá sa dlhšiu dobu 
uvoľňuje do miestnosti a tak do nej prináša sviežosť. Dĺžka uvoľňovanie vône závisí od teploty v miestnosti a vetrania.  
Je vhodná na nanášanie na všetky druhy minerálnych omietok, vláknocementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet 
zo sklených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov. 
 
 
VLASTNOSTI 
 obsahuje mikroinkapsulovanú vôňu 
 teplý biely odtieň 
 vysoká krycia schopnosť už pri jednom nanesení  
 zdraviu a životnému prostrediu priaznivá farba 
 vysoká paropriepustnosť 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
ZLOŽENIE vinylacetátová kopolymérna disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady
ODTIENE biely 
LESK EN 13300 – mat 
HUSTOTA 1,60 – 1,64 kg/l 
UMÝVATEĽNOSŤ (EN 13 300) Nie je umývateľná, trieda 5 
RIEDENIE vodou do 10% 
EU VOC kategória a limitné hodnoty IIA(a), 140g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 10g/l 
BALENIE 2 l, 5 l, 10 l, 14 l 
POUŽITEĽNOSŤ Originálne zatvorený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5C do 

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

  
NÁVOD NA POUŽITIE 
SPÔSOB NANÁŠANIA štetec, valček, striekanie
PRACOVNÉ PODMIENKY  teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5C 
SUŠENIE (T = +20ºC, relatívna vlhkosť 
65%) 

suchý a vhodný pre nanesenie ďalšej vrstvy po 4 – 6 hodinách 

VÝDATNOSŤ teoretická: 1 l pri jednom nanesení postačuje na cca. 10 m2 
Praktická spotreba je závislá od absorpcie a drsnosti podkladu. 

ČISTENIE NÁRADIA ihneď po použití saponátom a vodou 
 
 
PRÍPRAVA PODKLADU 
Z podkladu odstrániť prach, zvetrané častice a ostatné nečistoty. Staré odlupujúce sa nátery odstrániť. Väčšie trhliny a poškodené 
časti podkladu vyplniť vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie SPEKTRA akrylovou impregnáciou. 
Podklad musí byť pred natieraním suchý a pevný.  
Povrchy stien zasiahnuté plesňou a riasami najskôr natrieť SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL. Po vyschnutí stien 
pleseň odstrániť mechanicky. Do SPEKTRA vnútornej farby na steny Fresh&Easy pridať SPEKTRA ochranu pred plesňou, 
ktorá dlhší čas zabraňuje rastu mikroorganizmov.  
Na škvrny od nikotínu, vyliatia vody, dechtu, vodorozpustných pier a pod. natrieť SPEKTRA antinikotínovou farbou, ktorá je už 
finálnym náterom. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými alebo polomatnými emailami alebo disperznými 
farbami očistiť a obrúsiť brúsnym papierom (č. 150). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
              

   
Tento prospekt dopĺňa a zamieňa všetky predchádzajúc                                               III - 2012    
 

 
                 
 

 
 
NÁTEROVÝ SYSTÉM 
PODKLAD PRÍPRAVA PODKLADU IMPREGNÁCIA VYROVNÁVANIE KONEČNÝ NÁTER 
Nový nenatretý podklad 
 - vápenno-cementové omietky 
 - sadrokartónové dosky 
  
- betón a iné neporézne 
   podklady 

  
1x SPEKTRA akrylová 
impregnácia  
 
1x SPEKTRA hĺbková 
impregnácia 

 
 
 
 
2x SPEKTRA 
vnútorný tmel  
(podľa potreby) 

 
 
 
 
1 - 2x SPEKTRA 
vnútorná farba na 
steny Fresh&Easy Natreté disperznými 

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

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

 
1x SPEKTRA akrylová 
impregnácia 

 
 
UPOZORNENIE 
 Pred použitím farbu dobre pomiešajte.  
 Čas schnutia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predlžuje.  
 Ak farbu riedime väčším množstvom vody, než je stanovené, úmerne tomu sa zníži krycia schopnosť filmu.   
 
 
 
 
 
 
 
 


