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Склад: 

Вапняно-цементні штукатурки, бетон, силікатна цегла та кам'яна 

кладка, гіпсові штукатурки та шпаклівки, гіпсокартон, дисперсійні 

шпаклівки, старі матові дисперсійні фарби та дисперсійні 

штукатурки, а також шпалери, що міцно тримаються. 

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

на один шар на гладких, нормально поглинаючих поверхнях. 

На шорстких поверхнях витрата фарби відповідно 

збільшується.

Покриття грунтовки:

Alpina Довговічна Інтер'єрна розведеною максимум 10%

(за об'ємом) води.

Фінішне покриття:

нерозбавленою Alpina Довговічна Інтер'єрна, в разі

необхідності розбавити максимум 5% води.

За потреби ґрунтувати за допомогою Alpina Ґрунтовка.

Додаткова інформація:  www.alpina.ua

Полівінілацетатетиленова дисперсія, вода, мінеральні

наповнювачі і пігмент, аддитиви. Відповідно до європейських 

норм гранично допустима концентрація летючих органічних 

сполук (ЛОС) в таких продуктах (кат. А / a) не повинна 

перевищувати 30 г / л. Даний продукт містить менше 1 г / л 

ЛОС.

Опис продукту: 

За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% 

поверхня висихає через 4-6 годин. Через 8 годин можна 

наносити другий шар. За меншої температури та більшій 

вологості час висихання збільшується.

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, затоновану за 

допомогою Alpina ColorMix.

Властивості: Час висихання:

Alpina Die Langlebige für Innen — шовковисто-матова 

дисперсійна фарба , яка завдяки величезному різноманіттю 

відтінків дозволить кожному знайти тон на свій смак. Володіючи 

чудовою здатністю до очищення , ця фарба дозволяє створити в 

житлових і робочих приміщеннях з високими поверхневими 

навантаженнями оптимальним чином захищені і довговічні 

поверхні.

Витрата:Придатні основи:

Пакування:

Шовковисто-матова

Призначення :

 2,5л; 5 л; 10л

− Водорозчинна

− Величезний вибір відтінків

− Легко наноситься

– Добре очищується

Тонування:

Перед використанням ретельно розмішати. Легко наноситься 

валиком, пензлем (щіткою) або методом розпилення за 

температури основи та навколишнього середовища не нижче 

+5°C.Основи повинні бути міцними, чистими, сухими, здатними 

витримувати навантаження і вільними від розділяючих 

речовин. Після використання інструмент промити водою з 

милом.  

Довговічна інтер'єрна

Ступінь глянцю:

Структура покриття / Розбавлення:

Водно-дисперсійна матова білосніжна латексна фарба з 

надвисокою покривною зданістю та легким нанесенням без 

бризок для створення атмосфери гармонії та світла у інтер'єрі. 

Швидко висихає, без запаху - ідеальна для швидкого ремонту у 

будь-яких приміщеннях.

Інструмент / Температура / Нанесення:

Шовковисто-матова фарба з чудовою здатністю до 

очищення
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Зберігати в прохолодному місці (при температурі не нижче 

+5°C). Не заморожувати!

Гарантійний строк придатності:  24 місяці з дати виробництва в 

оригінально закритому заводському пакуванні.

Зберігання:

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під час нанесення та 

висихання продукту забезпечити у приміщені достатню 

вентиляцію. Уникати прймання їжі, напоїв та паління під час 

роботи з продуктом. При потраплянні в очі або на шкіру 

негайно ретельно промити їх водою. Не допускати потрапляння 

у каналізацію, водойми та ґрунт. Інструменти одразу після 

використання промити водою з милом. Не вдихати 

аерозольний туман при нанесенні методом розпилення. 

Містить бензизотіазолінон та метилізотіазолінон. Може 

викликати алергічні реакції.

На вторинну переробку здавати тільки порожню тару.  Рідкі 

залишки продукту здавати в пункти переробки водно-

дисперсійних фарб. Затверділі залишки продукту утилізувати 

як побутове сміття.

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

тел: +38 (044) 379-06-91, e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація  була сформована на основі найновітніх 

технологічних розробок та нашого досвіду. Однак, через 

різномаїття основ та умов на об'єктах покупець/споживач не 

звільняється від відповідальності перевіряти наші матеріали на 

відповідність передбачуваній меті застосування в умовах 

відповідного об'єкту. З виходом нового видання цей документ 

втрачає свою силу.

Технічна інформація № 200_UA: станом на квітень 2019 

року

Кладка тільки з морозостійкого облицювального каменю або 

клінкеру без чужорідних вкраплень придатна до фарбування. 

Цегляна кладка повинна бути без тріщин по швах, сухою і без 

висолів. Нанести фарбу Alpina Довговічна інтер'єрна 

розведеною максимум 10% води.

Керамічна чи облицювальна кладка.

Дрібні дефекти зашпаклювати фінішною шпаклівкою. Значні 

дефекти відремонтувати ремонтним розчином та 

проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Основи з дефектами:

Утилізація відходів:Заходи безпеки: 

Гипсові и дисперсійні шпатлівки, гіпсокартон:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, 

напірними струменями води або іншим придатним способом.

Клейові покриття та залишки старих шпалер ретельно та 

обережно змити водою.

Після вологого очищення перед подальшою обробкою дати 

основі повністю висохнути. 

Міцні пофарбовані поверхнні, основи з нормальною 

поглинальною здатністю не потребують додаткової обробки.  

Пористі, поглинальні і слабо поглинальні штукатурки обробити 

грунтовками Alpina.

Гіпсові поверхні та вапняні штукатурки відшліфувати, 

знепилити та нанести ґрунтовку на основі розчинника.

Бетонні поверхні знепилити, очистити від роздільних речовин 

за допомогою побутового мийного засобу, повністю висушити.

Відшліфувати стики гіпсокартонних плит, зашпаклювати 

стикувальні шви, зашліфувати місця спікання, знепилити. 

Сильно всмоктуючі гіпсові основи прогрунтувати

матеріалом Alpina Ґрунтовка розведеною в співвідношенні 1: 2 

водою.

Поверхні з пліснявою і грибками очистити механічним 

способом вологою щіткою, шабером або скребком. Основу 

додатково обробити протигрибковим продуктом. Для фінішного 

покриття бажано використовувати спеціальну фарбу Alpina Для 

кухні та ванної.

Нікотин, патьоки води, жир і кіптяву відмити жиророзчинним 

мийним засобом, дати повністю просохнути. 

Основи уражені грибком, цвіллю, з нікотиновими, жирними 

або водними плямами:

Довговічна інтер'єрна

Підготовка основи: Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з 

гарною здатністю до навантажень: 

Мінеральні основи та бетон: Покриття з поганою здатністю до навантажень:

Застарілі відшарування і відкладення бруду видалити без 

залишку напірними струменями води або сухим механічним 

способом. Основа повинна бути міцною, чистою, сухою, з 

гарною здатністю до навантажень та без роздільних речовин 

(бруд, пил та ін.).

Глянсові поверхні й емалеві покриття видшліфувати. 

Забруднені, старі покриття, що осипаються, очистити 

струменем води під тиском. Нанести попереднє ґрунтувальне 

покриття фарбою Alpina Довговічна інтер'єрна розведеної 

максимум 5% води або проґрунтувати грунтовками Alpina.
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