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Alpina EXPERT Фасадна фарба 

Дісперсійна атмосферостійка фасадна фарба в системі швидкого ремонту Alpina EXPERT RESTART 

• Зручна у використанні, екологічно безпечна • Висока покривна здатність • Для довготривалого захисту фасадів

від атмосферних впливів • Стійка до механічних навантажень

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ 
Цільове призначення 

Призначена для довговічного захисту та 

кольорового оформлення бетонних, цегляних та 

оштукатурених фасадів, у тому числі з 

штукатурними системами фасадного утеплення 

з пінополістирольним утеплювачем. Також 

підходить для внутрішнього використання при 

фарбуванні неопалюваних приміщень та зон з 

підвищеною вологістю.  

Властивості 

-  розроблена для використання в системі 

швидкого ремонту Alpina EXPERT RESTART 

− атмосферостійка, для захисту фасадів від 

вологи, вітру та морозу 

− стійка до вицвітання під дією лужності та УФ-

випромінювання 

– сприяє швидкому сушінню фасаду з 

паропроникністю класу V2 (ДСТУ EN 1062-

1:2021) 

– захищає фасад від руйнівного впливу вологи зі 

зниженою водопроникністю класу W2 (ДСТУ EN 

1062-1:2021) 

– екологічно безпечна, без шкідливих добавок 

та неприємного запаху. 

Розмір упаковки 

2,5 л, 10 л 

Ступінь глянцю 

Матовий 

Колір 

Білий.  

Також можливе ручне тонування за 

допомогою колорантів.  

Склад 

Дисперсія акрилового сополімера, вода, 

мінеральні наповнювачі, пігмент, аддитиви.  

Граничні значення вмісту летких органічних 

сполук (норми України), зміст ЛОС в продукті 

Максимальний вміст ЛОС згідно норм 

українського Технічного регламенту (підкат. 

А/1) – 75 г/л з 2021 року та 30 г/л з 2024 

року. У цьому продукті вміст летких 

органічних сполук (ЛОС) не перевищує 10 г/л. 

Заходи безпеки 

Тримати в місці, не доступному для дітей. Роботи 

проводити при достатній вентиляції. При роботі з 

продуктом не вживати їжу та напої, не палити. 

При контакті з шкірою або очима негайно  

ретельно промити водою. Не допускати 

потрапляння в каналізацію, ґрунт та водойми! 

При нанесенні розпилюванням уникати 

вдихання парів та аерозолю. Очистка 

інструментів: одразу після використання вимити 

водою. 

Зберігання 

Зберігати в щільно закритій упаковці в 

прохолодному місці при температурі не менше  

+ 5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 місяці 

від дати виробництва в закритій оригінальній 

упаковці. 

Утилізація 

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати 

в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі 

залишки і упаковку утилізувати як побутове 

сміття.  



         ПІДГОТОВКА ОСНОВИ, НАНЕСЕННЯ  ПРИДАТНІ ОСНОВИ 

Підготовка основи 

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н 

Б А.3.1–23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016. 

Постарілі відшарування та відкладення бруду 

видалити без залишку напірними струменями 

води або сухим механічним способом. Основи 

повинні бути міцними, чистими, сухими, володіти 

несною здатністю та не містити речовин, які 

перешкоджають зкріпленню (наприклад: жири, 

масла, смоли і т.д.). 

Способи нанесення / Інструмент 

Перед використанням фарбу ретельно 

перемішати. Якщо продукт затонований - 

пробним нанесенням переконатися у 

відповідності затонованної фарби до  потрібного 

кольору. Нанести фарбу у два шари. Фарба 

наноситься пензлем, валиком або 

фарбопультом. Сильно пористі поверхні, високо-

поглинаючі, ті, що мають осип необхідно 

заґрунтувати ґрунтовкою глибокого 

проникнення Alpina EXPERT Грунт 

Універсальний. Для першого шару наносити 

фарбу, розведеною максимум 10% (за об’ємом) 

води. Для фінішного покриття - нерозведеною; у 

разі потреби розвести максимум 5% води.  

Безповітряне нанесення: кут розпилення: 60°, 

діаметр сопла: 0,021-0,023'', тиск 175-180 бар. 

Після використання інструмент помити водою. 

Витрата 

10 літрів вистачає приблизно на 70 м² (прибл. 

150 мл/м²) на один шар на гладкій поверхні з 

нормальним рівнем водопоглинання. На 

шорстких поверхнях витрата відповідно 

збільшується. Реальна витрата залежить від 

стану поверхні і визначається за допомогою 

тестового нанесення. 

Оптимальні умови для нанесення 

Не наносити при температурі поверхні та 

повітря нижче +5°C та не вище +35°C.  

Час висихання 

При температурі +20°C і вологості повітря 65% 

висихає через 4–6 годин, через 12 годин можна 

наносити наступний шар фарби. 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. Основа після 

очищення має бути міцною, чистою, із 

здатністю до навантажень і без розділяючих 

речовин. 

Вапняно-цементні штукатурки  

Нові вапняно-цементні штукатурки 

рекомендується не обробляти 4 тижні. 

Частково поштукатурені ділянки повинні 

добре затвердіти і висохнути. 

На нормально і слабо-поглинаючі штукатурки 

наносити продукт без попереднього 

ґрунтування. Пористі, сильно поглинаючі і ті, 

що мають легкий осип штукатурки потрібно 

попередньо заґрунтовати ґрунтовкою 

глибокого проникнення Alpina EXPERT Грунт 

Універсальний. 

Бетон 

Бетонні основи з відкладенням бруду або з 

осипом піску очистити механічним способом 

або струменями води під тиском. На слабо 

поглинаючі або відповідно рівні основи 

нанести перший шар фарби, розведеної 

водою до 10%. Нормальні або сильно 

поглинаючі основи поґрунтувати матеріалом 

Alpina EXPERT Грунт Універсальний. 

Керамічна та облицювальна кладка 

До фарбування придатна кладка тільки з 

морозостійкого облицювального каменю 

або клінкеру без чужорідних вкраплень. 

Цегляна кладка має бути без тріщин по швах, 

сухою та без висолів. Перший шар покриття 

виконати фарбою, розведеною водою до 

10%. 

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 Грунт 

Універсальний. Потім нанести перший шар 

фарби, розведеної водою максимум на 10%. 

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. Потім нанести перший шар фарби, 

розведеної водою максимум на 10%. 

Основи з дефектами 

Великі дефекти (до 10 мм) зашпаклювати 

Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна 

універсальна, для внутрішніх робіт (дефекти до 

3 мм) використовувати Alpina EXPERT 

Шпаклівка фінішна інтер’єрна. Зашпакльовані 

ділянки поґрунтувати матеріалом Alpina 

EXPERT Грунт Універсальна. 
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