
 
 

Alpina EXPERT Шпаклівка фінішна інтер’єрна 

Готова до використання дисперсійна біла фінішна шпаклівка  в системі швидкого ремонту  RESTART 

• Зручно наноситься • Легко шліфується • Міцно тримається •Екологічна та безпечна 

                                                       ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ 
 

Цільове призначення 

Призначена для швидкого фінішного 

вирівнювання або виправлення пошкоджених 

раніше оштукатурених та нерівномірно 

структурованих поверхонь. Прекрасно 

перекриває гіпсокартонні шви (з 

використанням армуючої тканини), заповнені 

тріщини та зернисті оштукатурені або бетонні 

поверхні з пошкодженнями до 3 мм. 

Застосовується як проміжний шар при 

фінішному оздобленні поверхонь після 

використання Alpina EXPERT Шпаклівка 

ремонтна універсальна.   

 

 

Властивості 

− розроблена для використання в системі 

швидкого ремонту RESTART; 

− створює міцне рівне покриття стін та стель 

високого класу якості; 

–  під час та після висихання продукт не осідає 

зберігающи рівну поверхю точно таку як під час 

нанесення; 

– покриття здатне до дифузії водної пари та 

забезпечує здоровий мікроклімат у 

приміщеннях з нормальною та пониженою 

вологістю; 

−  може застосовуватись у вологих приміщеннях 

з використанням біоцидних ґрунтувальних 

матеріалів до та після нанесення шару 

шпаклівки; 

– дуже зручно шліфується в сухому стані; 

– екологічно безпечна, без шкідливих домішок 

та неприємного запаху. 

 

Підходящі основи: 

Мінеральні основи всередині приміщень: 

− вапняно-цементні штукатурки та шпаклівки 

такі як Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна 

універсальна; 

− дисперсійні шпаклівки та фарби; 

− гіпсові штукатурки та шпаклівки; 

− гіпсокартон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склад 

дисперсія на основі акрилових смол, вода, 

мінеральні наповнювачі, адитиви. 

 

 

Граничні значення вмісту летких органічних 

сполук (норми України і Європейського 

Союзу), зміст ЛОС в продукті 

Максимальний вміст ЛОС згідно норм 

українського Технічного регламенту (підкат. 

А/1) - 75 g/l (г/л) з 2021 року та 30 g/l (г/л) з 

2024 року. Граничне значення ЛОС згідно 

норм ЄС (кат. А/а) - 30 g/l (г/л). Вміст ЛОС у 

даному продукті <9 g/l (г/л) 

 

Розмір упаковки 

5 кг 

 

 

Ступінь глянцю 

Матовий 

 

 

Колір 

Білий.  

 

Заходи безпеки 

Зберігати у недоступному для дітей місці. При 

потраплянні в очі або на шкіру негайно 

ретельно промити їх водою. Не допускати 

потрапляння в каналізацію, водойми та ґрунт. 

Дотримуйтеся вимог технічної інформації. 

 

 

Зберігання 

Зберігати в щільно закритій упаковці в 

прохолодному місці за температури не менше    

+ 5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці 

в оригінально закритій упаковці з дати 

виготовлення. 

 

 

Утилізація 

На вторинну переробку здавати тільки порожню 

та чисту тару. Висохлі залишки продукту можуть 

бути утилізовані як побутове сміття.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                 НАНЕСЕННЯ                                                ПРИДАТНІ ОСНОВИ ТА ЇХ ПІДГОТОВКА 

Технологія нанесення покриття 

Перед використанням шпаклівку ретельно 

перемішати. Поверхню необхідно очистити та 

обезпилити. Шпаклівку наносити без розбавлення 

кельмою або шпателем. Сильно пористі поверхні, 

поверхні з високою поглинаючою здатністю, та ті, 

що мають осип необхідно заґрунтувати 

ґрунтовкою глибокого проникнення Alpina EXPERT 

Ґрунт універсальний. Товщина одного шару 

шпаклівки повинна бути не більше 3 мм. За 

необхідності більш товстого шару роботи слід 

виконувати у кілька етапів після повного 

висихання попереднього шару. Шпаклівка може 

шліфуватися у сухому стані.  Після повного 

висихання та шліфування вирівняну поверхню 

необхідно обезпилити та подальше фарбування 

фарбами Alpina EXPERT може відбуватися без 

попереднього ґрунтування поверхні. 

 

 

Витрата 

5 кілограмів шпаклівки вистачає приблизно на 2,5 

м² (прибл. 1,8  кг/мм/м²) в один міліметр шару на 

гладкій поверхні. На шорстких поверхнях витрата 

відповідно збільшується. Реальна витрата 

залежить від стану поверхні і визначається за 

допомогою тестового нанесення. 

 

 

Оптимальні умови для нанесення 

Не наносити за температури поверхні та повітря 

нижче +5°C та не вище +35°C.  

 

 

Час висихання 

За температури +20°C і вологості повітря 65% 

покриття товщиною 1 міліметр висихає та готове 

до подальшої обробки через 12 годин. Поверхня з 

максимальною товщиною шару (3 мм) повністю 

висихає та може піддаватися подальшій обробці 

через 36 годин. При нижчій температурі і більшій 

вологості час висихання відповідно збільшується. 

Мох, водорості, застарілі відшарування і 

відкладення бруду  

Видалити без залишку струменями води під 

тиском або сухим механічним способом та 

дати основі добре висохнути.  

 

 

Вапняно-цементні штукатурки та шпаклівки 

Нові вапняно-цементні штукатурки 

рекомендується не обробляти 2-4 тижні. 

Частково поштукатурені ділянки повинні добре 

затвердіти і висохнути. 

Пористі основи та основи з високою 

поглинаючою здатністю та/або основи з 

легким осипом  перед нанесенням шпаклівки 

необхідно попередньо заґрунтувати 

ґрунтовкою глибокого проникнення Alpina 

EXPERT Ґрунт універсальний. Міцні штукатурки 

з нормальною поглинаючою здатністю 

шпаклювати без попередньої обробки. 

 

 

Бетон 

Бетонні основи з відкладенням бруду або з 

осипом піску очистити механічним способом 

або струменями води під тиском та висушити. 

Поверхню перед нанесенням шпаклівки 

необхідно попередньо заґрунтувати 

ґрунтовкою глибокого проникнення Alpina 

EXPERT Ґрунт універсальний. 

 

 

Гіпсові штукатурки та шпаклівки 

Після кожної шліфовки гіпсової основи 

поверхню необхідно ґрунтувати Alpina EXPERT 

Ґрунт універсальний. Для того, щоб виключити 

довготривалий вплив вологи на гіпсові 

покриття, що може викликати деяке набухання 

та/або утворення пухирців та відшаровування 

фінішної шпаклівки, слід забезпечити належне 

провітрювання приміщення під час висихання 

матеріалу.  

Покриття з дисперсійної фарби та штукатурки з 

поганою здатністю до навантажень 

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, 

скребком, напірними струменями води або 

іншим відповідним способом. Після вологого 

очищення перед подальшою обробкою дати 

основі добре висохнути. Попереднє ґрунтування 

виконати ґрунтовкою глибокого проникнення 

Alpina EXPERT Ґрунт універсальний. 

 

 

Покриття лаками, емалями і дисперсійними 

фарбами зі здатністю до навантажень 

Глянцеві поверхні і емалеві покриття 

зашліфувати і знепилити. Брудні, з осипом, старі 

покриття очистити напірними струменями води 

та дати добре висохнути. Потім нанести 

ґрунтуюче покриття Alpina EXPERT Ґрунт 

універсальний. 

 

 

Основи з дефектами 

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати Alpina 

EXPERT Шпаклівка фінішна інтер’єрна. Великі 

дефекти та глибокі тріщини відремонтувати за 

допомогою Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна 

універсальна з попереднім ґрунтуванням 

поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення 

Alpina EXPERT Ґрунт універсальний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Після публікації нового видання ця технічна інформація стає недійсною 
 

Технічна інформація №276• Станом на липень 2022 р. 

Дана технічна інформація складена на основі новітнього рівня техніки і нашого 

досвіду. З огляду на різноманіття основ і конкретних умов на об'єкті покупець / 

користувач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до 

передбачуваної цілі застосування з урахуванням умов відповідного об'єкта. 

ДП «Капарол Україна» 

04112, Україна, м Київ, 

вул. О. Теліги, 6, корпус 8, літера З. 

Бізнес-центр "Форум Вест Сайд" 

тел .: +38 044 379-06-91 

www.alpina.ua 


