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SPEKTRA DECOR grund 

 
 

MÍSTO NANÁŠENÍ 
Použijte barevný základní nátěr před nanášením dekorativních nátěrů, například SPEKTRA DECOR TOPAZ a SPEKTRA DECOR 
QUARZ. Nátěr je paropropustný a vhodný pro vnitřní i vnější povrchy stěn. Má dobrou přilnavost na všechny typy minerálních 
povrchů a staré nátěry různé kvality; doporučuje se proto i pro ošetření povrchů pokrytých různými neabsorpčními a 
hladkými vrchními nátěry před nanesením obnovujícího nátěru. 

 
VLASTNOSTI 

 Vysoká míra kryvosti 
 Poskytuje dobrou přilnavost vrchních dekorativních nátěrů 
 Snadno se nanáší 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
SLOŽENÍ akrylátový kopolymer, pigment a speciální aditiva ve vodě 
BAREVNÉ ODSTÍNY bílá
LESK (EN 13 300) mat
HUSTOTA 1.63 – 1.67 kg/l
OMYVATELNOST Třída 3
ŘEDĚNÍ vodou do 10%
EU Kategorie VOC a mezní limity IIA(h), 30g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 1 g/l 
JEDNOTKY BALENÍ 5 l 
TRVANLIVOST Trvanlivost originálně uzavřeného a vhodně skladovaného výrobku (v rozmezí teplot

+5C až +35C, na suchém místě) je uvedena na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT! 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
METODA NANÁŠENÍ Váleček, štětec
PRACOVNÍ PODMÍNKY teplota nátěru, vzduchu a podkladu by měla být alespoň +5C 
ZASYCHÁNÍ  (T = +20ºC, rel. vlhkost 
65%) 

podklad je suchý a připravený pro další natírání po 4 – 6 hodinách 

VYDATNOST teoreticky: s 1 l natřete přibližně 10 – 12 m2 při jedné vrstvě nátěru 
Reálná spotřeba závisí na hrubosti a absorpčních vlastnostech povrchu. 

ČIŠTĚNÍ NÁČINÍ Vodou, ihned po použití
 
 

PŘÍPRAVA PODKLADU 
Odstraňte špatně přilnavé staré nátěry, prach a další nečistoty. Pokud nečistoty odstraňujete mokrým čištěním, musí být povrch před 
nanesením dalších vrstev zcela suchý. 
Větší trhliny a poškozené části povrchu vyplňte vyrovnávací hmotou na minerální bázi. 
Pokud pracujete se starými povrchy, které byly již dříve několikrát natřeny, a nerovnoměrně absorbují nebo jsou ztvrdlé, 
doporučujeme povrch před nanesením SPEKTRA DECOR grund naimpregnovat SPEKTRA acrylic impregnation. 

 
Vnější povrchy  
Nové omítky  
V závislosti na ročním období a teplotě je nutné nechat je před dalším zpracováním 2 – 4 týdny vyschnout.  
Před prvním nanášením nátěru použijte impregnaci pro rovnoměrnější absorbování do povrchu.  
Staré omítky  
V závislosti na svém stavu musí být špinavé, křehké a drolící se omítky zcela očištěny pomocí kartáče a/nebo 
vodou (pod tlakem – maximálně 60 barů).  
Staré nátěry na bázi disperzních barev  
Špinavé a rozpraskané nátěry musí být očištěny pomocí vody nebo jiný způsobem. Odlupující se nátěry by měly 
být odstraněny až po pevný povrch. Při mokrém čištění a/nebo odstraňování starých nátěrů musí být povrch před 
dalším ošetřením zcela suchý.  
Beton  
Nečistoty je nutné odstranit pomocí vysokotlakého čištění a zbroušením povrchu. Poškozená místa by měla být opravena 
(očištění a ošetření výztuží, vyhlazení pomocí vhodné vyrovnávací hmoty) a naimpregnována SPEKTRA deep 
impregnation. 
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Vnitřní povrchy  
Nové omítky  
V závislosti na ročním období a teplotě je nutné nechat je před dalším zpracováním 2 – 4 týdny vyschnout. Před 
prvním nanášením nátěru použijte impregnaci pro rovnoměrnější absorbování do povrchu.  
Staré nátěry na bázi disperzních barev  
Odstraňte z povrchu nečistoty. V závislosti na množství starých nátěrů a typu nátěru, který bude použit pro 
obnovu, použijte odpovídající impregnaci. Odlupující se nátěry odstraňte až po pevný povrch. Větší poškozené 
plochy a trhliny vyhlaďte pomocí vhodné minerální vyrovnávací hmoty. Poté povrch nezapomeňte impregnovat 
pomocí SPEKTRA acrylic impregnation.  
Hladké, lesklé a nepoškozené nátěry by měly být před natíráním lehce zbroušeny, impregnace v tomto případě není 
nutná.  
Sádrokartonové plochy by měly být naimpregnovány ještě před vyhlazením vnitřními vyrovnávacími hmotami 
(SPEKTRA interior putty).  
Strukturované tapety (Rauhfaser) před natíráním nevyžadují impregnaci. Křídové nátěry musí být zcela odstraněny 
pomocí vody. Staré tapety a zbylé přilnavé částečky musí být před natíráním zcela odstraněny. 

 
 

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY 
 

IMPREGNACE ZÁKLADNÍ BAREVNÝ NÁTĚR VRCHNÍ NÁTĚR 
 
1X SPEKTRA acrylic impregnation nebo 
1X SPEKTRA acrylic impregnation 
concentrated product nebo 
1x SPEKTRA deep impregnation 

 
 
 

1-2 x SPEKTRA Decor grund 

 
SPEKTRA DECOR topaz nebo 
SPEKTRA DECOR quarz 

 
 

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNOSTI 
 Před použitím nátěr důkladně promíchejte. 
 Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje. 

 
 


