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SPEKTRA latex (mat) 
 
 
 
OBLASŤ POUŽITIA  
Na ochranu a dekoráciu vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách (materské školy, školy, nemocnice) 
a ďalších priestoroch.  
Vhodná je na nanášanie na všetky druhy minerálnych omietok, vláknocementových dosiek, betónu, sadrokartónových dosiek, tapiet 
zo sklených vlákien, papierových reliéfnych tapiet a starých náterov.  
 
VLASTNOSTI 
• matný vzhľad náteru  
• neobsahuje rozpúšťadlá 
• vysoko umývateľná   
• jednoduché čistenie 
• odolnosť voči chemikáliám  
• široký výber farebných tónov – HELIOMIX 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE  
ZLOŽENIE  VOC free styrén-akrylátová disperzia, pigment, plnidlá a špeciálne prísady  
ODTIENE  biela, viac tisíc odtieňov podľa farebných vzorkovníc HELIOMIX 
TÓNOVANIE  Pigmentovými pastami vhodnými na farby na vodnej báze do 3% a disperznými 

farbami vhodnými na tónovanie; HELIOMIX 
LESK EN 13300 – mat 
HUSTOTA 1,4 ± 0,1 kg / l 
UMÝVATEĽNOSŤ  EN 13300 – trieda 1-2 (DIN 53778-S) 
PAROPRIEPUSTNOSŤ sd 0,085 m 
RIEDENIE  vodou; 1. vrstva: max. 20%; 2. vrstva: max. 10% 
EU VOC kategórie a limity  IIA(a), 30 g / l (2010); výrobok obsahuje: max. 30 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 %) suchá a vhodná na ďalšie nanášanie po 4 – 6 hodinách 
VÝDATNOSŤ teoretická: 1 l pri dvoch naneseniach postačuje na 7 – 9 m2   

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

 
 
PRÍPRAVA PODKLADU  
Z podkladu odstránime prach, zle držiace časti a ostatné nečistoty. Staré odpadávajúce nátery treba odstrániť. Väčšie praskliny 
a poškodené časti podkladu treba opraviť vhodnými materiálmi na minerálnej báze. Nasleduje impregnovanie SPEKTRA akrylovou 
impregnáciou. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený.   
Plesňou a hubami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetríme SPEKTRA biocídnym prostriedkom SANITOL. Po vyschnutí 
mechanicky odstránime pleseň zo stien. Do SPEKTRA latexu mat pridáme SPEKTRA ochranu pred plesňou, ktorá dlhší čas 
zabraňuje rastu mikroorganizmov resp. použijeme ako finálny náter SPEKTRA farbu na steny pre kuchyne a kúpeľne. 
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 a polo-lesklými emailovými alebo disperznými farbami očistíme 
a obrúsime brúsnym papierom (č. 150). 
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NÁTEROVÉ SYSTÉMY  
PODKLAD PRÍPRAVA PODKLADU  IMPREGNÁCIA  VYHLADENIE FINÁLNY NÁTER  
Nové nezafarbené podklady 
 - vápenno-cementové 
omietky 
 - sadrokartónové dosky  
 
 - betón a iné neporézne 
podklady  

  
1x SPEKTRA akrylová 
impregnácia   
 
1x SPEKTRA hĺbková 
impregnácia  

 
 
2x SPEKTRA 
vnútorný tmel  
(podľa potreby) 

 
 
 
 
 
min. 2x SPEKTRA  
latex mat (v 
závislosti od 
odtieňa) 

Podklad nafarbený 
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 
vnútorný tmel   
(podľa potreby) 

 
POZNÁMKY A ŠPECIFIKÁ  
• Čas schnutia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predĺži.  
• Pred použitím farbu dôkladne premiešajte.  
• Ak riedite farbu viac, ako je odporúčané, zníži sa krycia schopnosť farebného filmu.  
• Finálny vzhľad filmu závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch, preto 

odporúčame vyhladenie SPEKTRA vnútorným tmelom (dve vrstvy s brúsením medzi jednotlivými vrstvami a konečným 
brúsením). 

• Čistenie náteru závisí od stupňa lesku a so stúpajúcim leskom sa zlepšuje. Škvrny môžete očistiť mäkkou látkou a jemnými 
neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.  

• Pred použitím skontrolujte odolnosť náteru na vybraný čistiaci prostriedok.  
• Zvýšenie odolnosti voči oteru dosiahnete pomocou SPEKTRA DOMFLOK laku, ktorý sa nanesiete na SPEKTRA latex mat. 
• Krycia schopnosť SPEKTRA latex mat môže byť u živých, čistých odtieňov slabšia, preto dve vrstvy nepostačujú. Odporúčame 

nanesenie jednej vrstvy svetlejšieho odtieňa s väčšou krycou schopnosťou pred nanesením farby vybraného odtieňa (2 – 3 
vrstvy). Na dosiahnutie pekného vzhľadu náteru je potrebná presnosť aplikácie.  
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