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Склад: 

Структура покриття /розбавлення:   Кольорові відтінки / тонування:

Слонова кістка;

Жовтий;

Золотистий;

Червоний;

Бордовий;

Синій;

Зелений;

Сірий;

Темно-коричневий;

Шоколадний;

Чорний;

Срібний;

Білий;

Крихку іржу та бруд видалити  відповідним інструментом. 

Поверхню шліфувати не потрібно. Продукт добре розмішати, 

нанести за температури не менше +5°C щіткою, валиком або 

методом розпилення (фарбопультом). Очистити інструмент 

уайт-спіритом.

Витрата: 90-120 мл/м2 на шар.

Властивості:

Cпеціальна емаль для нанесення прямо на іржу, для сталі та 

заліза. Для внутрішніх та зовнішніх робіт - для тривалого, 

світлостійкого захисту від іржі.

Алкідна смола, уайт-спірит, пігмент, мінеральні наповнювачі, 

добавки, антикоррозійний пігмент. Максимально допустиме 

значенння ЄС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/i): 500 

г/л. Даний продукт містить не більше 500 г/л ЛОС.

Час висихання:   

Нанесення та витрата:

Залізо та сталь (окрім оцинкованого металлу) в домашньому 

господарстві та саду, міцні наявні лакофарбові покриття (окрім 

акрилових емалей та порошкових покриттів). Не підходить для 

поверхонь з сильним або тривалим вологим навантаженням або 

впливом, що викликає корозію речовин (солей або кислот). 

Інструмент / температура / нанесення:

Direkt auf Rost

Розміри упаковки:   

0,75л; 2,5л.

Ступінь глянцю:   

Alpina Прямо на іржу

Тривалий захист від корозії;

Легко наноситься;

Гарна світлостійкість.

Ґрунтувальний шар:

Alpina Direkt auf Rost нерозбавлена. 

Проміжний шар та фінішний:

Alpina Direkt auf Rost нерозбавлена.  

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

- суха на поверхні приблизно за 2 години;

- суха на дотик приблизно за 3-4 години;

- готова для нанесення наступного шару покриття приблизно за 

6-8 годин.

При більш низькій температурі та високій вологості час 

висихання відповідно збільшується.

Чудова адгезійна ґрунтовка, захист від корозії та фінішна емаль в 

одному продукті. Високий ступінь покриття, максимальна стійкість 

до атмосферних явищ, брудовідштовхувальні властивості, 

простота в нанесенні. Швидко сохне, короткий термін висихання 

перед нанесенням наступного шару емалі. Оптимальний захист 

при зовнішньому застосуванні при нанесенні 3 тонких шарів. Для 

внутрішніх робіт достатньо 2 шарів. Слабкий запах при нанесенні 

та висиханні.

Oпис продукту:

Наносити щіткою, валиком або фарбопультом.

Не застосовувати за температури повітря та основи нижче 

+5°C. Інструменти після використання очистити уайт-спіритом.

Глянцева (срібний та золотистий відтінок - шовковисто-

глянцева).

Переваги продукту:

Придатні основи:

Додаткова інформація:  www.alpina.ua
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Основа Застосування Проміжне 

покриття

Кінцеве покриття

Залізо, сталь зовні / 

всередині

Alpina Direkt auf 

Rost (тільки зовні)

Alpina Direkt auf Rost

Міцні старі 

покриття (окрім 

акрилових та 

порошкових 

емалей)

зовні / 

всередині

Alpina Direkt auf 

Rost

Alpina Direkt auf Rost

Нанесення 

щіткою

Нанесенння 

валиком

Нанесення 

методом 

розпилення

мл/м² 90 90-100 100-120

Підготовка основи Ґрунтовка

Direkt auf Rost

Підготовка основи: Покриття з поганою здатністю до навантаженнь:

Металеві поверхні очистити від крихкої іржі ручним шліфуванням 

(міцну іржу можна не видаляти).

Забруднення та роздільні речовини (масла, жири) видалити. 

Нетривке покриття лаками, емалями повністю видалити до міцної 

основи.

Зберігання

В прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій 

упаковці за температури від +5°C до +20°C. Гарантійний строк 

зберігання: 5 років в закритій оригінальній упаковці.

Легкозаймиста рідина та пари. Шкідливо для водних організмів з 

довготривалими наслідками. Повторний контакт може викликати 

сухість та тріскання шкіри. Тримати в місці, недоступному для 

дітей. Берегти від тепла/іскор/відкритого вогню/гарячих поверхонь. 

Не палити. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або на одяг. 

Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре 

провітрюваному приміщенні. Не допускати потрапляння в 

довкілля. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: Прополоскати рот. НЕ 

викликати блювоту. Містить  бутанон оксим. Може спричинити 

алергічну реакцію.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус 8.

Бізнес-центр "Форум  Вест Сайд"

тел.: +38 044 379-06-91, моб.: +38 067 678-00-59, E-mail: info@caparol.ua

ТІ № 310_UA_RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та 

нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на 

об'єкті покупець/користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на 

придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов 

відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ стає 

недійсним.

Увага

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому 

лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як 

побутове сміття. 

Утилізація

відшліфувати, видалити крихку 

іржу, знежирити

Alpina Direkt auf Rost

Витрата

відшліфувати, очистити, лужне 

щавлення

Пошкодження 

відремонтувати 

відповідно до основи та 

проґрунтувати. 

Придатні основи та їх підготовка
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