
 

Produktfoto

2,5 л; 5 л.

Розмір упаковки:

Alpina Marmor Еffekt 

Ступінь глянцю:

Шпаклювальна маса на дисперсійній основі для кольорових 

глянцевих інтер'єрів з ефектом мармуру.

Додаткова інформація:  www.alpina.ua  

Інструмент / Температура / Нанесення:

Витрата:Придатні основи:

Структура покриття / Розведення:

Властивості:

За кімнатної температури близько +20 °C і вологості не більше 

ніж 65 % перший шар через 12 годин можна перекрити 

наступним шаром. Готовність до подальших обробок за 24 

години. За нижчої температури та вищої вологості час 

висихання відповідно збільшується.

- Тонується в системі ColorMix;

- З дзеркальним блиском;

- Водорозчинна;

- Піддається чищенню;

- Відкрита для дифузії.

Ґрунтувальний шар:

Нанести на основу 1-2 шари Alpina EXPERT Feinspachtel, 

залежно від шорсткості основи. Після висихання шпаклівки 

поверхню відшліфувати і заґрунтувати. 

Фінішний шар:

Нанести 2 шари Alpina Marmor Effekt за допомогою 

спеціального шпателя з нержавіючої сталі. Перший шар 

нанести за один раз якомога тонше. Після висихання і 

видалення шпаклювальних ґрат нанести другий шар. Потім, 

після легкого підсихання, ущільнити поверхню, проводячи по 

ній шпателем під невеликим нахилом. При цьому з'являється 

бажаний глянець.

1 л матеріалу достатньо для нанесення 2 шарів шпаклівки 

приблизно на 5-6 м².

Можна наносити на всі гладкі внутрішні поверхні, придатні для 

дисперсійних фарб.

Біла-напівпрозора. Тонується в системі ColorMix.

Час висихання:

Від шовковисто-матової до глянцевої.

Наносити спеціальним двостороннім шпателем з нержавіючої 

сталі. Перед застосуванням кути шпателя натерти наждачним 

папером (Розмір зерна 400-600), щоб при нанесенні і 

розгладженні не пошкодити поверхню. Не застосовувати за 

температури повітря і основи нижче + 5°C. Інструменти відразу 

після застосування промити водою.

Для кольорових глянцевих поверхонь з ефектом глибини. 

Полірується до дзеркального блиску, дуже добре піддається 

чищенню, відкрита до дифузії.

Кольорові відтінки / Тонування:

Призначення:

Короткий огляд
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Alpina Marmor Еffekt 

Підготовка основи: Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з 

гарною здатністю до навантажень:

Штукатурки і шпаклівки: Покриття з низькою здатністю до навантажень:

Основа після очищення має бути рівною, міцною, чистою, з 

гарною здатністю до навантажень і без роздільних речовин. 

Залежно від шорсткості, нанести на основу 1-2 шари шпаклівки 

Alpina. Після висихання шпаклівки, поверхню відшліфувати і 

обробити ґрунтовками Alpina.

Матові основи з низькою поглинальною здатністю обробляти 

без попередньої підготовки. Глянцеві і покриті лаками і 

емалями  поверхні необхідно попередньо зашліфувати. 

Вапняно-цементні штукатурки:

Міцні штукатурки з нормальною поглинальною здатністю 

фарбувати без попередньої обробки покривним ґрунтувальним 

покриттям. Великопористі штукатурки і штукатруки з сильною 

поглинальною здатністю попередньо обробити ґрунтовками 

Alpina.

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:

Зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання на 

штукатурках і шпаклівках, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Нетривке покриття лаками, емалями, штукатурками на основі 

синтетичні смол, залишки шпалер повністю видалити до міцної 

основи. Ґрунтування здійснювати матеріалами Alpina Ґрунтовка 

або Alpina EXPERT Концентрат ґрунтовки.

Бетон: Основи з дефектами:

Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці за 

температури не нижче +5 °C.

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній 

упаковці.

Зберігати в недоступних для дітей місцях. Роботи проводити 

при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати 

їжу і напої, не курити. При потраплянні на шкіру або в очі 

негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в 

каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: відразу 

після використання помити водою з милом. 

Попередньо обробити, нанести шпаклівку Alpina і в разі 

потреби заґрунтувати.

 За наявності роздільних речовин, а також осипання фарби, 

необхідно очистити поверхню, що фарбується та попередньо 

нанести ґрунтовку Alpina.

Заходи безпеки: Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти 

прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку 

утилізувати як побутове сміття.

Склад: Технічна інформація № A-D242_RU станом на березень 

2016 р.

Зберігання:

Дисперсія синтетичної смоли, пігменти, аддитиви, вода. Згідно 

з європейськими нормами, вміст летких органічних речовин 

(ЛОС) в продукті (Кат. A / a) не має перевищувати 30 г/л. У 

цьому продукті ЛОС менше 1 г/л.

                                Додаткова інформація:  www.alpina.ua  

Цю технічну інформацію складено згідно з новітніми 

розробками і нашим досвідом. З урахуванням виду основ і 

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

перевіряти наші матеріали на придатність до використання з 

урахуванням умов відповідного об'єкта. З виходом нового 

видання цей документ втрачає свою чинність.

Придатні основи та їх підготовка
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