Технічна інформація

Alpina Velours Effekt
Декоративне покриття на дисперсійній основі
з шовковисто-матовим оксамитово-металічним блиском для
інтер'єрів.
Produktfoto

ColorMix

Короткий огляд
Об `єм упаковки:

Ступінь глянцю:

1,25 л; 2,5 л.

шовковисто-матова.

Призначення:

Інструмент / Температура / Нанесення:

Декоративне покриття для індивідуального декоративного
оформлення внутрішніх стін. Заворожливий ефект різнобарвних
шовковисто-матових оксамитово-металічних поверхонь.

Наносити валиком з коротким ворсом і венеціанською
кельмою. Не застосовувати при температурі повітря і основи
нижче +5 °C.
Інструменти відразу після застосування промити водою.

Властивості:

Час висихання:

– колерується в системі ColorMix
– легко наноситься і структурується
– з оксамитовo-металічним блиском
− розводиться водою
– піддається чищенню
− відкрита для дифузії

При кімнатній температурі близько +20 °C і вологості не більше
ніж 65 % перший шар через 12 годин можна перекрити
наступним шаром. Система висихає через 24 години. При
нижчій температурі і вищій вологості час висихання
збільшується.

Придатні основи:

Витрата:

Можна наносити на ґрунтовані рівні внутрішні поверхні.

2,5 л матеріалу достатньо для нанесення 2 шарів шпаклівки
приблизно на 16-20 м² (120-150 мл/м²).

Кольорові відтінки/ Колерування:

Структура покриття / Розведення:

База срібна.
Колерується в системі ColorMix.
Наноситься тільки колерованою.

Ґрунтувальне покриття
Рівна поверхня грунтується 1-2 шарами фарби для внутрішніх
робіт з асортименту ТМ Alpina, заколерованою в колір
фінішного покриття.
Проміжне покриття:
Декоративне покриття Alpina Velours Effekt в бажаному
колірному тоні, розбавлене приблизно 20 % води, наноситься
рівномірно валиком з коротким ворсом. Витрата матеріалу
близько 40 мл/м².
Фінішне покриття:
Перед нанесенням другого шару поверхня має добре
висохнути. Другий шар нанести венеціанською кельмою
(шпателем) з нержавіючої сталі нерозведеною Alpina Velours
Effekt близько 80 мл/м², надаючи поверхні будь-який візерунок
за індивідуальним вибором. Для уникнення видимих стиків
матеріалу працювати технікою «мокре по мокрому». Після
легкого підсихання другого шару легкими торканнями кельми
до поверхні (наприклад, колами або смугами) їй надається
характерна оксамитово-металічна структура.

Колірні відтінки/ Колерування:
Alpina ColorMix:
Latte 1, Latte 2, Latte 3, Latte 4, Latte 5;
Honey 1, Honey 2, Honey 3, Honey 4, Honey 5;
Blonde 1, Blonde 2, Blonde 3, Blonde 4, Blonde 5;
Sunset 1, Sunset 2, Sunset 3, Sunset 4, Sunset 5;
Taffy 1, Taffy 2, Taffy 3, Taffy 4, Taffy 5;
Emerald 1, Emerald 2, Emerald 3, Emerald 4, Emerald 5;
Ocean 1, Ocean 2, Ocean 3, Ocean 4, Ocean 5;
Grape 1, Grape 2, Grape 3, Grape 4, Grape 5;
Shadow 1, Shadow 2, Shadow 3, Shadow 4, Shadow 5.
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Alpina Velours Effekt
Придатні основи та їх підготовка
Підготовка основи:

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з
хорошою несною здатністю:

Основа після очищення має бути міцною, чистою, з хорошою
здатністю витримувати навантаження, без розділяючих
речовин і рівною. Залежно від шорсткості нанести на основу 12 шари шпаклівки Alpina. Після висихання шпаклівки поверхню
відшліфувати і заґрунтувати ґрунтівками Alpina.

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

Штукатурки і шпаклівки:

Покриття з низькою несною здатністю, мінеральні фарби:

Вапняно-цементні штукатурки:
Міцні штукатурки з нормальною вбираючою здатністю
фарбувати без попередньої обробки покривним ґрунтувальним
покриттям. Великопористі і сильно вбираючі штукатурки
попередньо проґрунтувати ґрунтівками Alpina.

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

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

Неміцні покриття з лаками, емалями, дисперсійними фарбами,
штукатурки на основі синтетичних смол, клейові фарби,
шпалери, що слабко тримаються, з поганою несною здатністю,
повністю видалити. Ґрунтувати ґрунтівками Alpina.

Бетон:

Основи з дефектами:

За наявності розділяючих речовин, а также крейдування або
субстанцій, що осипаються, їх необхідно видалити і поверхню
попередньо проґрунтувати ґрунтівками Alpina.

Попередньо обробити, зашпаклювати шпаклівкою Alpina і за
необхідності заґрунтувати.

Додаткова інформація
Запобіжні заходи:

Утилізація відходів:

Зберігати в не доступних 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:
Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці при
температурі не нижче +5 °C.
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній
упаковці.

Склад:

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

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.

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
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