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Alpina Lasur Effekt

Alpina Декоративна лазур
Опис продукту:
Золотиста або срібляста лазур з перламутровими пігментами для
декоративних інтер'єрів

Gebindefoto

ColorMix

Короткий огляд
Розмір упаковки:

Ступінь глянцю:

2,5 л.

Глянцевий.

Переваги продукту:

Інструмент / температура / нанесення:

Високоякісна фінішна золотиста / срібляста лазур з
перламутровими пігментами для створення благородних
поверхонь. Розроблено спеціально для нанесення на Alpina
Naturstein Effekt або Alpina Impression Effekt. Для внутрішніх робіт.

Наносити на суху, попередньо покриту структурними
матеріалами Alpina Naturstein Effekt або Alpina Impression Effekt
поверхню. Нерозбавлену лазур наносити щіткою або валиком з
коротким ворсом і через 5 -10хв. після нанесення обробити
м'якою кистю плавними рухами хрест-навхрест. Щоб уникнути
утворення помітних стиків окремих ділянок пофарбованої
поверхні, наносити методом "мокре по мокрому " за один підхід.
Інструменти промити водою відразу після застосування. Не
застосовувати за температури повітря і основи нижче + 5°C.

Властивості:

Час висихання:

• Прозора, не покривна;
• На акрилатній основі;
• Легко наноситься.

За температури + 20°C і відносної вологості повітря 65%
покриття повністю висихає за 12 годин. За температури нижче
+20°С і відн. вологості повітря більше 65% час висихання
відповідно збільшується.

Придатні основи:

Нанесення та витрата:

Можна наносити на всі традиційні внутрішні поверхні, придатні
для дисперсійних фарб. Для поверхонь з помірним
навантаженням. Може застосовуватися як декоративна лазур на
гладкій цегляній кладці з покриттям, штукатурці, бетоні,
гіпсокартонних плитах, грубоволокнистих і структурних шпалерах.

Близько 7 м²/л, на гладкій основі. На шорстких поверхнях
відповідно більше. Точна витрата визначається пробним
нанесенням.

Кольорові відтінки / тонування

Структура покриття / розбавлення:

Прозора з сріблястими чи золотистими частинками.

Ґрунтувальний шар:
Нанести на суху попередньо покриту структурними
матеріалами Alpina Naturstein Effekt або Alpina Impression Effekt
поверхню.
Фінішне покриття:
Нерозбавлену лазур наносити щіткою або валиком з коротким
ворсом і через 5-10хв. після нанесення обробити м'яким
пензлем плавними рухами хрест-навхрест.
Увага:
Щоб уникнути утворення помітних стиків окремих ділянок
пофарбованої поверхні наносити методом "сире по
сирому" за один раз.

Склад
Дисперсія акрилової смоли, кольорові пігменти, мінеральні
наповнювачі, добавки, вода. Максимально допустиме значення
ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/a): 30 г/л. Даний
продукт містить не більше 1 г/л ЛОС.

Додаткова інформація: www.alpina.ua
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Alpina Lasur Еffekt
Придатні основи та їх підготовка
Підготовка основи:

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з
гарною здатністю до навантажень:

Основа після очищення має бути міцною, чистою, з гарною
здатністю до навантажень і без роздільних речовин. Як основа
рекомендується покриття Alpina Naturstein Effekt або Alpina
Impression Effekt.

Матові основи з низькою поглинальною здатністю обробляти
без попередньої підготовки. Глянцеві і покриті лаками і
емалями поверхні необхідно попередньо зашліфувати.

Штукатурки і шпаклівки:

Покриття з низькою здатністю до навантажень:

Вапняно-цементні штукатурки:
На міцні штукатурки з нормальною поглинальною здатністю
нанести Alpina Naturstein Effekt або Alpina Impression Effekt.
Великопористі і сильно вбираючі штукатурки попередньо
проґрунтувати ґрунтовками Alpina.

Нетривке покриття лаками, емалями, дисперсійними фарбами,
штукатурками на основі синтетичні смол, залишки шпалер
повністю видалити до міцної основи. Ґрунтування здійснювати
матеріалами Alpina Ґрунтовка або Alpina EXPERT Концентрат
ґрунтовки.

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:
Зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання на
штукатурках і шпаклівках, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Бетон:

Поверхні з пліснявою:

За наявності роздільних речовин, а також осипання фарби,
необхідно очистити поверхню, що фарбується.

Уражені пліснявою або грибком поверхні очистити механічним
способом вологою щіткою, шабером або скребком. Покриття
ґрунтовки виконати матеріалами Alpina EXPERT Концентрат
ґрунтовки. Фінішне ґрунтування покриття на сильно уражених
поверхнях виконати з використанням фунгіцидного матеріалу.

Керамічна або облицювальна кладка:

Основи з дефектами:

Нанести попередньо покривний шар Alpina Naturstein Effekt або
Alpina Impression Effekt і потім фарбувати.

Попередньо обробити, нанести шпаклівку Alpina і в разі
потреби заґрунтувати.

Додаткова інформація
Заходи безпеки:

Утилізація відходів:

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.

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти
прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку
утилізувати як побутове сміття.

Зберігання:
В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно
закритій упаковці за температури від +5°C до +20°C.
Гарантійний строк зберігання: 3 роки в закритій оригінальній
упаковці.

Склад:

Технічна інформація № A-D242_RU станом на березень
2016 р.

Дисперсія синтетичної смоли, пігменти, аддитиви, вода. Згідно
норм ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті кат. A/a не має
перевищувати 30 г/л (2010). Даний продукт містить не більше 1
г/л

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.

КОНТАКТ

Додаткова інформація: www.alpina.ua
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