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Фарба Дірект ауф Рост Матт / Direkt ouf Rost Matt 

УЛЬТРАЗАХИСТ ВІД НЕПОГОДИ З МАТОВИМ ЕФЕКТОМ  

ДОВГОТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ • НАНЕСЕННЯ ПРЯМО НА ІРЖУ • ЧУДОВА СВІТЛОСТІЙКІСТЬ  

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 

Спеціальна антикорозійна матова емаль 

3в1 для нанесення прямо на іржу, для сталі 

та заліза. Для довготривалого захисту зовні 

та усередині. 

 

Властивості 

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. 

 

Придатні основи: 

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).  

 

Ступінь глянцю: Матова  

Склад: 

Алкідна смола, діоксид титану, пігменти, 

силікати, карбонат кальцію, суміш фосфатів 

металів, аліфатичні вуглеводні, первинний 

бензин (нафтопродукти), присадки. 

 

Містить 

Містить неодеканова кислота, сіль кобальту, 

фталевий ангідрид. Може спричинити 

алергічні реакції. 

 

В'яжуча речовина 

Алкідна смола. 

 

Колірний відтінок 

RAL9010 Біла 

RAL7001 Світло-сіра 

RAL7016 Антрацитово-сіра 

RAL9005 Чорна 

 

Тонування 

У готових кольорах. 

Запобіжні заходи 

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. 

 

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. 

 

Утилізація відходів 

Невикористані рідкі залишки матеріалу 

здавати в пункти прийому лакофарбових 

відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати 

як побутове сміття. 

  

Граничні значення обмежень летких 

органічних сполук (норми України та ЄС) 

Максимально допустимий вміст ЛОС згідно 

норм України (підкатегорія A/I) – 500 г/л. 

Норма ЄС для цієї продукції (кат. A/I): 500 г/л. 

Цей продукт містить менше 500 г/л ЛОС. 

 

 

 

 

 

Розмір упаковки: 0,75л ; 2,5л _____________ _________________                                                                                      

 

  



Обробка    …Придатні основи та їх попередня підготовка__..........._______  

Технологія нанесення покриття 

Крихку іржу та бруд видалити відповідним 

інструментом. Прибрати пил ганчіркою. 
Поверхню шліфувати не потрібно.  

 

Матова добавка під час зберігання може 

осідати на дно банки. Перед нанесенням 

ретельно перемішати матеріал паличкою 

протягом 3-5 хвилин до однорідного стану. 
 

Інструмент  

Наносити щіткою, валиком або 

фарбопультом. 

Інструменти після використання очистити 

уайт-спіритом. 

 

Спосіб нанесення покриття 

Ґрунтувальний шар:  

Alpina Direkt auf Rost Matt розбавлена 

розчинником на 3%.   

 

Проміжний шар та фінішний: 

Alpina Direkt auf Rost Matt нерозбавлена.  

 

 

 

 

 

 

Витрата 

Для гладкої поверхні приблизно: 

Нанесення щіткою 90 мл/м2 на один шар. 

Нанесенння валиком 90 - 100 мл/м2 на 

один шар. 

Нанесення методом розпилення 90 - 120 

мл/м2 на один шар. 

 

Мінімальна температура для нанесення 

+ 5°C для основ та повітря у добре 

провітрюваних приміщеннях. 

 

Час висихання 

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.  

 

 

Підготовка основи:  

Металеві поверхні очистити від крихкої 

іржі ручним шліфуванням (міцну іржу 

можна не видаляти).Забруднення та 

роздільні речовини (масла, жири, пил) 

видалити. 

 

Покриття з поганою здатністю до 

навантаженнь: 

Нетривке покриття лаками, емалями 

повністю видалити до міцної основи. 

Забруднення та роздільні речовини 

(масла, жири, пил) видалити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічна інформація № 398 • Станом на лютий 2023 р.  

Ця технічна інформація складена на основі новітнього рівня  

техніки та нашого досвіду. З огляду на різноманіття основ та  

умов за місцем використання, покупець / споживач  

зобов'язаний перевіряти наші матеріали під свою  

відповідальність на придатність до передбачуваної  

цілі застосування. 

 

  ДП «Капарол Украіна» 

04112, Україна, м. Київ, 

вул. О.Теліги, 6, корпус 8. 

Бізнес-центр "Форум Вест Сайд" 

тел.: +38 044 379-06-91 

www.alpina.ua     

……..…….Після публікації нового видання ця технічна інформація стає недійсною……………..... 
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