
Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення та 

протягом 12 годин після нанесення не може бути нижче +5° C. 

Не працювати при температурі нижче +5 і вище + 30 °C, у разі 

впливу на поверхню прямого сонячного світла, дощу, сильного 

вітру або протягу. Вживати заходів для усунення впливу 

зазначених чинників. Роботи проводити в сухих умовах, при 

температурі повітря та поверхні основи від +5 до +30 °С та 

відносній вологості повітря не більше 80%. Висока вологість 

повітря та низькі температури або різко змінні погодні умови 

можуть значно збільшити час тверднення штукатурки, а також 

викликати колірні відмінності (плями). При виконанні зовнішніх 

робіт, запобігати нанесенню штукатурки на ділянки фасаду, які 

знаходяться під дією прямих сонячних променів, вітрів та 

атмосферних опадів. З цією метою, риштування закривати 

спеціальною сіткою, або плівкою, а по периметру будівлі 

встановлювати водозливи. Штукатурну суміш Alpina EXPERT 

SIL-SI FASSADENPUTZ не можна змішувати з іншими 

матеріалами. Рівномірність кольору гарантується тільки в 

рамках поставки однієї партії матеріалу.

Властивості:

Високопаропроникна, довговічна, водовідштовхувальна, стійка до 

забруднень, атмосферних впливів, ультрафіолетового 

випромінювання, промислової загазованості і впливу 

мікроорганізмів; тонкошарова декоративна пастоподібна 

штукатурна суміш на основі дісперсії синтетичних смол з 

мінеральними наповнювачами та модіфікаторами  з фактурою 

"баранець", "короїд". Для ручного та механізованого нанесення. 

Зручна у використанні та екологічно безпечна.     

Технічні характеристики:     

- щільність: 1,77 кг/см³        

- адгезія з бетонною основою, не менше: 0,3 МПа     

- коефіцієнт водопоглинання, не більше: 0,2 кг/(м²*година〗^½)     

- коефіцієнт дифузії, еквівалент товщини шару повітря SdH2O (EN 

ISO 7783-2): макс 0,6 м.     

Дисперсія на основі полімерних смол, пігменти, мінеральні 

наповнювачі, добавки, вода.     

Умови застосування:

Підготовка основи: Зберігання:

Alpina EXPERT SIL-SI 

FASSADENPUTZ K,R

Витрата:Упаковка:

K15 "баранець 1,5 мм." -  2,7 кг/м2
K20 "баранець 2,0 мм."- 3,1 кг/м2,
R20 "короїд 2,0 мм." - 2,7  кг/м2

Призначення:

Відро: 25 кг.     

Колір:     

База 1: біла (можливість тонування по сістемам ColorMix або 

ColorExpress)     

Склад:     

Декоративна силіконово-силікатно-силіконова штукатурна 

пастоподібна суміш, фактура оздоблення "баранець" або 

"короїд"

Застосовується як завершальне покриття для:

- теплоізоляційних систем Alpina EXPERT A,B;

- бетон (без покриття);

- мінеральних оштукатурених або шпатльованих поверхонь, що 

володіють здатністю до навантажень;

- старі дисперсійні лакофарбові покриття, що володіють здатністю 

до навантажень;

Не підходить для поверхонь з висолами, а також для поверхонь з 

пластмаси і деревини.     

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Технічна інформація

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б A.3.1–23:2013 і 

ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016.

Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести 

навантаження. Нові покриття мають бути витриманими до 

завершення процесів твердіння - не менше ніж 28 діб для 

цементно-піщаних штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 

мм товщини полімерцементних шпаклівних покриттів. Поверхню 

очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію 

декоративної штукатурної суміші до основи (олійні та жирові 

плями, змащувальні матеріали, особливо антиопалубні мастила, 

бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання 

оздоблювальних і захисних покриттів по основах, що включать 

іржу, висоли, жирові і бітумні плями не допускається. Неміцні 

ділянки поверхні та ті, що осипаються, - механічно очистити 

металевими щітками, знепилити стислим повітрям або вологими 

щітками та зміцнити поверхневий шар основи способом 

нанесення глибокопроникної ґрунтовки Alpina EXPERT Akryl Grund 

або Alpina EXPERT Grund-Konzentrat і витримати технологічну 

перерву - не менше ніж 24 години. Зколи, раковини, тріщини 

відремонтувати ремонтною сумішшю Alpina EXPERT 

Kalkzementputz Universal, або розшити та вирівняти

за допомогою армувальної суміші Alpina EXPERT Klebe- und 

Armierungsmörtel і при необхідності армувати скловолокнистою 

сіткою Alpina EXPERT Gewebe. Ґрунт-фарбу Alpina EXPERT 

Grundierung unter Putz наносити на штукатурні і шпаклівні покриття 

після їх улаштування не раніше ніж:

- стартові штукатурки - через 28 діб;

- шпаклівні покриття - через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару; 
- армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм - 

через ~3-5 діб.

Після нанесення ґрунт-фарби Alpina EXPERT Grundierung unter 

Putz , перед влаштуванням штукатурного покриття Alpina EXPERT 

SIL-SI FASSADENPUTZ, витримати технологічну перерву - не 

менше ніж 24 години.

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, 

захищеному від дії сонячних променів місці за температури від 

+ 5 ° С до + 35 ° С. Гарантійний термін зберігання в оригінально 

закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.



Додаткова інформація:  www.alpina.ua

Примітка:

Увага:

При виконанні робіт закривати поверхні, що контактують із 

оздоблювальною ділянкою, особливо скло, кераміку, клінкер, 

природний камінь, лак і метал. Бризки відразу видаляти водою. 

Інструмент промивати водою відразу після використання. Засохлу 

штукатурку можна видалити тільки розчинниками або механічно.

Утилізація: 

На вторинну переробку здавати лише порожню тару. 

Затверділі залишки розчину можна утилізувати як 

будівельне сміття.

У водоймах може мати довготривалий шкідливий вплив. Зберігати 

в недоступних для дітей місцях.

У разі потрапляння в очі негайно і ретельно промити водою і 

звернутися до лікаря. У разі потрапляння на шкіру негайно змити 

матеріал водою з милом. Не допускати попадання в каналізацію, 

водойми і ґрунт. У разі проковтування негайно звернутися до 

лікаря, оскільки існує небезпека ураження мікрофлори кишечника.

Інші зауваження:

У даній технічній інформації не розглядаються всі можливі 

основи, що застосовуються на практиці, і їх обробка. При 

обробці основи, що не вказана до цієї технічної інформації, 

звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol. Компанія 

Caparol буде рада надати консультації з конкретних умов 

об'єкта.

Штукатурну суміш ретельно перемішати за допомогою 

будівельного міксера до отримання робочої консистенції. При 

необхідності додати чистої води не більше 250 мл на відро 25 кг. 

Для забезпечення рівномірності кольору додавати однакову 

кількість води! Неправильна консистенція штукатурної суміші 

призведе до дефектів при виконанні робіт (перевитрати 

штукатурки, плями, "залисини", кольорові відтінки). При нанесенні 

однакових оздоблювальних матеріалів одного кольору з різною 

датою виробництва в межах однієї захватки, рекомендується 

змішувати їх між собою, з метою уникнути колірних відмінностей. 

Не домішувати інші матеріали не рекомендовані виробником!   На 

підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби 

Alpina EXPERT Grundierung unter Putz  (рівномірно по всій 

поверхні). Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-

фарби Alpina EXPERT Grundierung unter Putz, шпателем із 

нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш Alpina 

EXPERT SIL-SI FASSADENPUTZ  шаром товщиною в розмір 

зерна і затерти пластмасовою теркою. Роботи в межах однієї 

захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля 

затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу 

виконання робіт. Структура "баранець": одразу після нанесення, 

структурувати пластмасовою теркою круговими рухами. Структура 

"короїд": через деякий час структурувати пластмасовою теркою 

вертикально, горизонтально або круговими рухами.  Під час 

приготування, нанесення та висихання розчину температура 

навколишнього середовища і основи не повинна становити нижче 

+ 5°С і вище + 30ᵒС. Не наносити при сильному вітрі, дощі і 

прямих сонячних променях. 

Виконання робіт:






