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Alpina EXPERT Пігмент-концентрат для тонування 

Концентрат пігментів для самостійного тонування дисперсійних інтер’єрних та фасадних фарб в системі швидкого 
ремонту  RESTART та фарб Alpina EXPERT 

● Стійкі та яскраві кольори • Підвищена концентрація пігментів •Зручний об’єм 

                                                             ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ 
 

Цільове призначення 
універсальний світлостійкий пігмент-
концентрат для самостійного тонування 
дисперсійних інтер’єрних та фасадних фарб  в 
системі швидкого ремонту RESTART та фарб 
Alpina EXPERT. 
 
Кольори 
01 Сумська пшениця 
02 Одеський пісок 
03 Рівненський бурштин 
04 Дніпровська осінь 
05 Мелітопольська черешня 
06 Херсонський кавун 
07 Чорноморська блакить 
08 Карпатський ліс 
09 Київський каштан 
10 Подільський чорнозем 
 
Властивості 
− світлостійкі пігменти; 
− універсальне застосування як для                            
інтер’єрних так і для фасадних фарб; 
–  яскраві кольори; 
–  легко змішуються; 
–  універсальна палітра; 
−  підвищена концентрація пігментів; 
– екологічно безпечні, без шкідливих домішок 
та неприємного запаху. 
 
Змішування 
Пігменти-концентрати можна змішувати між 
собою у будь-якій пропорції.  
До фарби додавати не більше 6% концентрату 
до об’єму фарби. 
При тонуванні завжди змішуйте повний об’єм 
необхідного концентрату-пігментів задля 
уникнення розбіжностей у кольорі при 
повторному тонуванні. 
Після тонування рекомендовано провести 
тестове нанесення та перевірити відповідність 
кольору після висихання фарби. 

Склад 
вода, пігмент, функціональні домішки. 
 
Додаткова інформація 
кольори 01, 02, 03 та 04 містять органічні 
пігменти, які за своєю природою мають 
обмежену покривну здатність через що для 
досягнення кращого результату на фасаді 
рекомендовано наносити додатковий шар 
затонованої фарби.  
 
Вміст ЛОС (летких органічних сполук) в даній 
категорії продуктів не регламентується. 
Вміст ЛОС у даному продукті <2 g/l (г/л).  
При тонуванні продуктів з системи швидкого 
ремонту RESTART або продуктів Alpina EXPERT 
додавання пігменту-концентрату не погіршує 
екологічні властивості продуктів.  
 
Розмір упаковки 
60 мл 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заходи безпеки 
Зберігати у недоступному для дітей місці. При 
потраплянні в очі або на шкіру негайно 
ретельно промити їх водою. Містить 5-хлор-
2метил-4ізотіазолін-3-он. Може викликати 
алергічні реакції. У разі необхідності 
звернення до лікаря будьте готові показати 
етикетку або упаковку продукту. 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: 36 місяців з дати виготовлення в 
оригінально закритій упаковці. 
 
 
Утилізація 
На вторинну переробку здавати тільки 
порожню та чисту тару. Висохлі залишки 
продукту можуть бути утилізовані як 
побутове сміття.  
 
 
 

 


