
Придатні основи:

Структура покриття/розведення:

полівінілацетатетиленова дисперсія, вода, мінеральні 

наповнівачі й пігмент, аддитиви. Згідно з європейськими 

нормами допустимий вміст летких органічних сполук (ЛОС) в 

продукті цієї категорії (кат. A/d):  30 г/л. У цьому продукті вміст 

летких органічних сполук (ЛОС) не перевищує 1 г/л. 

Склад:

Інструмент / Температура / Нанесення:

Перед застосуванням ретельно перемішати, нанести два 

шари. Для першого шару фарбу розвести не більше ніж 10% 

води, для другого шару фарбу наносити нерозведеною або за 

необхідністю розвести макс. 5% води. Спосіб нанесення: 

пензлем або валиком. Легко наноситься. Не наносити при 

температурі основи і повітря нижче +5 ° C. Після використання 

інструменти вимити водою з милом.

Ґрунтувальне покриття:

Alpina Expert Premiumlatex 7 розведеною максимум 10% (за 

об'ємом) води. 

Фінішне покриття:

нерозведеною Alpina Expert Premiumlatex 7, у разі потреби 

розвести максимум 5% води. 

За необхідністю ґрунтувати за допомогою Alpina Ґрунтівка 

База 1: біла 

База 3: прозора

база 1 може застосовуватися як біла фарба або затонована в 

один з численних світлих відтінків вручну за допомогою 

колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним 

способом за допомогою Alpina ColorMix. Для насичених відтінків 

використовуйте, будь ласка, тільки базу 3, відколіровану за 

допомогою Alpina ColorMix.

Час висихання:

Призначення:

при температурі +20°C і вологості повітря  65% поверхня 

висихає через 4-6 годин, через 12 годин можна наносити 

наступний шар. При нижчій температурі і більшій вологості час 

висихання збільшується. 

- Водорозчинна

- Екологічно чиста

- Тонкошарова

- Чудово вкриває на кромках

- Чудово очищується

- 2-й клас вологого стирання (DIN EN 13 300)

Колірні тони/ Колірування:

Розхід:

Додаткова інформація:  www.alpina.ua

Мінеральні основи

- Структурні шпалери

- Гіпсові штукатурки

- Силікатна цегла

- Керамічна цегла

- Бетон

Старі покриття з хорошою несною здатністю

- Дисперсійні матові шпаклівки, штукатурки і фарби

- Вапняно-цементні штукатурки

10 літрів вистачає приблизно на 75м² (прибл. 135 мл/м²)  на 

один шар на гладкій поверхні з нормальною 

вологовбиральністю. На шеркхих поверхнях витрата відповідно 

збільшується. 

Alpina Expert Premiumlatex 7

Ступінь глянцю:

Властивості:

Особливо стійка шовковисто-матова латексна фарба для 

практично всіх інтер'єрів.

шовковисто-матова особливо зносостійка латексна фарба для 

всіх жилих та робочих приміщень, що піддаються сильним 

поверхневим навантаженням. Тонується у безліч відтінків - для 

створення зносостійкого кольорового покриття для стін.

Розміри упаковки:

шовковисто-матова

Для поверхонь, з особливим навантаженням 

Alpina Expert Premiumlatex 7 - Особливо стійка латексна 

фарба для інтер'ерів

База 1: 2,5л; 10л

База 3: 2,35л; 9,4л (після колірування 2,5л, 10л)

Описание продукта: 

Технічна інформація
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Ця технічна інформація складена на основі новітнього рівня 

техніки і нашого досвіду. Через різноманіття основ і певних 

умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний перевіряти 

наші матеріали на придатність до передбачуваної мети 

застосування стосовно умов відповідного об'єкта. З виходом 

нового видання цей документ втрачає свою силу.

Технічна інформація № 200_1_UA станом на лютий 2017 р.

Зберігання: зберігати у щільно закритій тарі в прохолодному 

місці при температурі не менше +5°C. 

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в оригінальній, щільно 

закритій тарі.

Зберігання:

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35-а

тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, е-мейл: info@alpina.ua

Основи з дефектами:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час роботи 

забезпечити належне провітрювання. Уникати вживання їжі, 

напоїв і паління під час використання продукту. При 

потраплянні в очі або на шкіру негайно ретельно промийте 

водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми і в 

землю. Чистити інструмент водою з милом одразу після 

використання. При нанесенні розпиленням уникати вдихання 

парів й аерозолю. 

невикористані рідкі залишки матеріалу віддати у пункти 

прийому старих лакофарбових відходів. Затверділі залишки 

матеріалу і тару утилізувати як побутове сміття.

Утилізація відходів:Запобіжні заходи:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого 

облицювального каменю або клінкеру без чужорідних 

вкраплень. Цегляний мур повинний бути без тріщин по швах, 

сухим і без висолів. Наноситься матеріал Alpina Expert 

Premiumlatex 7 розведеним максимум 10% (за об'ємом) води.

Керамічне або облицювальне мурування: 

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фінішною шпаклівкою 

від Alpina. Значні дефекти відремонтувати ремонтним 

розчином. Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом 

Alpina Ґрунтівка.

Гіпсові і дисперсійні шпаклівки, гіпсокартон: 

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, 

напірними струменями води або іншим придатним способом. 

При вологому очищенні перед подальшою обробкою дати 

основі добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом 

Alpina Ґрунтівка.

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. 

Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. 

Великопоруваті, вбираючі і слабо вбираючі штукатурки 

проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка. Сильно вбираючі  

штукатурки і ті, що мають легкий осип піску, проґрунтувати 

матеріалом Alpina Ґрунтівка два рази (мокро по мокрому).

зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання, 

знепилити. Після шліфування завжди ґрунтувати продуктом  

Alpina Ґрунтівка.

Сильно вбираючі гіпсові основи проґрунтувати матеріалом 

Alpina Ґрунтівка, розведеним у співвідношенні 1:2 водою.

Поверхні з пліснявою і грибками очистити механічним 

способом вологою щіткою, шабером або скребком. 

Ґрунтувальне покриття виконати продуктом Alpina Ґрунтовка 

проти плісняви. Фінішне покриття Alpina Expert Premiumlatex7 

Нікотин, патьоки води, жир і кіптяву відмити жиророзчинним 

миючим засобом, дати добре просохнути. Наносити ізолюючу 

фарбу на основі розчинника.

Пліснява, нікотин, жир, кіптява, патьоки води:

Alpina Expert Premiumlatex 7

Підготовка основи: Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з 

хорошою несною здатністю: 

Вапняно-цементні штукатурки: Покриття з поганою несною здатністю:

застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без 

залишку напірними струменями води або сухим механічним 

способом. Основа після очищення повинна бути міцною, 

чистою, з хорошою несною здатністю і вільною від речовин, що 

відділяються.

Глянцеві поверхні і емалеві покриття зашкурити. Засмічені,  

старі покриття, що осипаються, очистити напірними 

струменями води. Нанести попереднє ґрунтувальне покриття  

фарбою Alpina Expert Premiumlatex 7 розведеною максимум 5% 

води або проґрунтувати ґрунтівками Alpina.
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Придатні основи та їх підготовка

 


