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Нанесення:

Склад: 

Мінеральні основи:

- вапняно-цементні штукатурки

- силікатна цегла

- керамічна цегла

- штукатурки теплоізоляційних систем

Старі покриття з хорошою несучою здатністю

- дисперсійні матові штукатурки і фарби

10 літрів вистачає приблизно на 70м² (бл. 150 мл / м²) на 

один шар на гладкій поверхні з нормальним вологовбиранням. 

На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується. 

Реальна витрата визначається пробним нанесенням.

Грунтувальне покриття:

Alpina Ґрунтовка

Проміжне покриття:

Силіконова для ексклюзивних фасадів розведена максимум 

10% (за обсягом) води.

Фінішне покриття:

Нерозбавлена Силіконова для ексклюзивних фасадів, в разі 

потреби може бути розбавлена максимум 3% води.

Кольорові тони / Тонування:

Дисперсії акрилової й силіконової смол, вода, мінеральні 

наповнювачі та пігменти, аддитиви, воскова добавка. Згідно з 

європейськими нормами, максимально допустима 

концентрація летких органічних сполук (ЛОС) в продукті цієї 

категорії (кат. А / c) - 40 г / л. В даному продукті вміст ЛОС 

менше 15 г / л.

Опис: 

Перед використанням фарбу добре перемішати, нанести у два 

шари. Перший шар - фарбою, розведеною водою максимум на 

10%, фінішний - нерозбавленою фарбою; при необхідності її 

можна розбавити водою максимум на 3%. 

Час висихання / Температура застосування:

База 1: біла / База 3: прозора

База 1 може застосовуватися як біла фарба або тонованою в один 

з численних світлих відтінків вручну за допомогою колорантів 

Alpina Kolorant або Alpina Tint, а також машинним способом за 

допомогою Alpina ColorMix. Базу 3 використовувати тільки 

затонованою машинним способом.

При температурі +20°C і відносній вологості повітря 65% 

поверхневе висихання досягається через 4-6 годин, через 8 годин 

можна наносити наступний шар фарби. При нижчій температурі і 

вищій вологості час висихання збільшується.

Витрата:Придатні основи:

Тара:

Матова

Призначення:

База 1: 2,5л, 10л                                                                    

База 3: 2,35л, 9,4л

Alpina Силіконова для 

ексклюзивних фасадів

Ступінь глянцю:

Властивості:

- Високий ступінь захисту від атмосферних впливів

- Не затримує бруд на поверхні

- Висока стійкість кольору

Нанесення /Розбавлення: 

Матова, особливо стійка до атмосферних впливів силіконова 

фарба для ексклюзивного оформлення Ваших фасадів. Продукт 

має високий клас паропроникності, що дозволить підтримувати 

правильний мікроклімат у приміщенні. Пофарбована поверхня не 

затримує бруд, завдяки чому Ваш фасад надовго залишиться 

чистим і яскравим

Інструмент:

- Атмосферостійка

- Водорозчинна

- Екологічно чиста

- Збільшений час роботи

- З низьким водопоглинанням (клас W3 згідно DIN EN 1062)

- Високoпаропроникна (клас V1 для Бази 1; клас V2 для Бази 3 

згідно DIN EN 1062)

Для фасадів, що піддаються сильним атмосферним

впливам.

Фарбу наносити валиком, пензлем або апаратом високого 

тиску при температурі повітря і підкладки від +5 до + 30°С і 

відносній вологості повітря нижче 80%. Інструменти після 

використання промити водою.
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Зберігання: зберігати в щільно закритій упаковці в 

прохолодному місці при температурі не менше + 5 ° C.

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній 

упаковці.

Зберігання:

Зберігати в місцях недоступних для дітей. При роботі з 

продуктом не брати їжу і напої, не курити. При потраплянні на 

шкіру або в очі негайно промити великою кількістю води. Не 

допускати потрапляння в каналізацію, ґрунт, водойми! 

Очищення інструментів: відразу після використання помити 

водою з милом. При нанесенні розпиленням уникати вдихання 

парів і аерозолю.

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти 

прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку 

утилізувати як побутове сміття.

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

Дана технічна інформація складена на основі новітнього рівня 

техніки і нашого досвіду. З огляду на різноманіття основ і 

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

перевіряти наші матеріали на придатність до передбачуваної 

цілі застосування з урахуванням умов відповідного об'єкту. З 

виходом нового видання справжній документ стає недійсним.

Технічна інформація № 367_UA_RU станом на травень 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. Ґрунтувальне покриття виконати фарбою Alpina 

Силіконова для ексклюзивних фасадів розведеної максимум 

10% води.

Керамічна або облицювальна кладка:

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фасадними 

шпаклівками. Великі дефекти відремонтувати ремонтним 

розчином. Після висихання проґрунтувати матеріалом Alpina 

Ґрунтовка.

Основи з дефектами:

Утилізація відходів:Заходи безпеки: 

Штукатурки теплоізоляційних систем:

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, 

напірними струменями води або іншим відповідним способом. 

Під час вологого очищення, перед подальшою обробкою дати 

основі добре висохнути. Грунтування виконати матеріалом 

Alpina Ґрунтовка.

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Подштукатуренние 

ділянки повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, 

вбираючі і слабо всмоктуючі штукатурки проґрунтувати 

матеріалом Alpina Ґрунтовка. Сильно вбираючі штукатурки і 

штукатурки з легким осипом піску проґрунтувати матеріалом 

Alpina Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому).

Нові мінеральні структурні штукатурки фарбувати не раніше 14 - 

28 днів залежно від умов.

Висоли видалити сухим способом за допомогою щітки. Нанести 

ґрунтове покриття з органорозчинних ґрунтовкок.

При нанесенні покриттів на поверхні з висолами тривала 

адгезія не може бути гарантована в зв'язку з можливістю 

повторних висолів, які погіршують адгезію під фарбувальним 

шаром.

Поверхні з висолами: 

Alpina Силіконова для ексклюзивних фасадів

Підготовка основи: Покриття дисперсійними штукатурками і дисперсійними 

фарбами з хорошою несучою здатністю:

Вапняно-цементні штукатурки: Покриття з поганою несучою здатністю:

Мох, водорості, застарілі відшарування і відкладення бруду 

видалити без залишку напірними струменями води або сухим 

механічним способом. Основа після очищення має бути 

міцною, чистою, з хорошою несучою здатністю і роздільних 

речовин

Глянцеві поверхні і емалеві покриття зашкурити. Засмічені, 

крихкі, старі покриття очистити напірними струменями води, 

потім нанести ґрунтове покриття органорозчинною ґрунтовкою.

ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА
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