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Фінішна шпаклівка для внутрішніх робіт  

Паропроникна• Добре витримує навантаження • Витягується "в нуль"3 • Легка в 
нанесенні  

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 
Фінішна акрилова водно-дисперсійна 
шпаклівка для внутрішніх робіт. 
Призначена для вирівнювання 
штукатурних, бетонних, гіпсокартонних стін 
та стель. Забезпечує основу для подальшої 
обробки.  
 
Властивості 
- Паропроникна 
- Добре витримує навантаження  
- Витягується "в нуль" 

Легка в нанесенні  
 

Склад: 
Дисперсія акрилового сополімера, вода, 
мінеральні наповнювачі модифікуючі 
добавки. 
 
Ступінь глянцю:  
матова  
 
Тонування:  
Не тонується.  
 

Запобіжні заходи 
Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під 
час роботи забезпечити належне 
провітрювання. Уникати вживання їжі, напоїв 
і паління під час використання продукту. При 
потраплянні в очі або на шкіру негайно 
ретельно промити водою. Не допускати 
потрапляння в каналізацію, водойми і в 
землю. Чистити інструмент водою з милом 
одразу після використання. При нанесенні 
розпиленням уникати вдихання парів та 
аерозолю.  
 
Зберігання 
Зберігати у щільно закритій тарі в 
прохолодному місці при температурі не менш 
ніж +5°C. 
Гарантійний термін зберігання: 12 місяців в 
оригінальній, щільно закритій тарі.  
 
Утилізація відходів 
Невикористані рідкі залишки матеріалу 
віддати в пункти прийому старих 
лакофарбових відходів. Затверділі залишки 
матеріалу і тару утилізувати як побутове 
сміття.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір упаковки: 8 кг, 25 кг ___________иииииииииииии__________________літрів                                                                                      

 

  



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

Інструмент / Температура / Нанесення: 
Перед використанням ретельно 
перемішати. Нанести шпаклівку кельмою, 
шпателем з нержавіючої сталі або 
фарбопультом. Максимальна товщина 
нанесення одного шару - 3 мм. Після 
висихання зашліфувати і вигладити теркою. 
Зашліфовану всуху поверхню необхідно 
обробити ґрунтовкою Alpina. Мінімальна 
температура основи під час нанесення 
складає +5°С. 
 
Час висихання:  
При температурі +20°C і вологості повітря 
65% шар шпаклівки стає сухим через 12 
годин, повністю висихає через 24 години. 
При нижчій температурі і більшій вологості 
час висихання збільшується.  
 
Витрата:  
25 кілограмів вистачає приблизно на 13,8 
м2 (прибл. 1,8 кг/м2) на один шар при 
товщині шару 1 мм. На шорстких поверхнях 
витрата відповідно збільшується. Реальна 
витрата визначається пробним 
нанесенням.  
 
Структура покриття/розведення:  
Ґрунтувальне покриття:  
Alpina Grundierung Unter Putz  
Фінішне покриття: 
нерозведеною Alpina EXPERT Feinspachtel;  
 

Підготовка основи:  
Поверхня повинна бути чистою, рівною, 
сухою, здатною нести навантаження. 
Забруднення та речовини, що знижують 
адгезію, необхідно видалити, вибоїни 
оштукатурити.  
 
Вапняно-цементні штукатурки:  
Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. 
Підштукатурені ділянки повинні добре 
затвердіти і висохнути. Великопористі, 
поглинаючі і слабо поглинаючі штукатурки 
проґрунтувати матеріалом Alpina 
Ґрунтовка. Сильно поглинаючі штукатурки 
і ті, що мають легкий осип піску, 
проґрунтувати матеріалом Alpina 
Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому).  
 
Бетон:  
Бетонні основи з відкладеннями бруду або 
з осипом піску очистити механічним 
способом або струменями води під 
тиском. На слабопоглинальні або 
відповідно рівні основи нанести ґрунтуюче 
покриття матеріалом Alpina Grundierung 
unter Putz. Нормальні або сильно 
поглинаючі основи проґрунтувати 
матеріалoм Alpina Ґрунтовка.  
 
 
 

 
Покриття дисперсійною штукатуркою та 
дисперсійними фарбами з хорошою 
здатністю до навантаження:  
Глянцеві поверхні та емалеві покриття 
зашкурити. Засмічені, старі покриття, що 
осипаються, очистити струменями води 
під тиском.  
 
Покриття з поганою здатністю до 
навантаження:  
Видалити без залишку шліфуванням, 
щіткою, скребком, напірними 
струменями води під тиском або іншим 
придатним способом. При вологому 
очищенні перед подальшою обробкою 
дати основі добре висохнути. Ґрунтування 
виконати матеріалом Alpina Ґрунтовка.  
 
Основи з дефектами:  
Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати 
фасадними шпаклівками. Значні дефекти 
відремонтувати ремонтним розчином. 
Зашпакльовані ділянки проґрунтувати 
матеріалом Alpina Ґрунтовка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічна інформація № 299_1_UA  Станом на червень 2021 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…………….... 

 


