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Альпіна Мармор Еффект / Alpina Marmor Effekt 

Шпаклювальна маса для глянцевих інтер’єрів з ефектом мармуру 

Дзеркальний блиск • Водорозчинна • Відкрита до дифузії  

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 

Шпаклювальна маса на дисперсійній 

основі для кольорових глянцевих інтер'єрів 

з ефектом мармуру. Призначена для 

кольорових глянцевих поверхонь з ефектом 

глибини.  

 

Властивості 

Полірується до дзеркального блиску, 

дозволяє створити стійкі блискучі поверхні з 

ефектом глибини, відкрита до дифузії. Легко 

полірується до глибокого глянцю. Швидко 

висихає. 

 

Колірні відтінки  

Продукт тонується за системою Альпіна 

КолорМікс (Alpina ColorMix) у безліч 

відтінків. 

Якість відповідно до стандарту DIN EN 

13300 

Покривна здатність: Клас 2 

при витраті 6 м2 / л у два шари 

Стійкість до миття: Клас 3 

відповідає зносостійкості згідно DIN 

53778 

Ступінь блиску: від шовковисто-

глянцевого до глянцевого (залежного від 

полірування) 

 

Склад: 

Дисперсія синтетичної смоли, пігменти, 

аддитиви, вода. 

 

Тонування 

База біла-напівпрозора. Продукт 

наноситься лише затонованим. 

 

Запобіжні заходи 

Зберігати в недоступних для дітей місцях. 

Роботи проводити при достатній вентиляції. 

При роботі з продуктом не вживати їжу і 

напої, не курити. При потраплянні на шкіру 

або в очі негайно ретельно промити водою. 

Не допускати потрапляння в каналізацію, 

ґрунт, водойми! Очищення інструментів: 

відразу після використання помити водою з 

милом.  

 

Зберігання 

Зберігати в щільно закритій упаковці в 

прохолодному місці за температури не нижче 

+5 °C. 

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в 

закритій оригінальній упаковці. 

 

Утилізація відходів 

Невикористані рідкі залишки матеріалу 

здавати в пункти прийому лакофарбових 

відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати 

як побутове сміття. 

 

Граничні значення обмежень летких 

органічних сполук (норми України та ЄС) 

Максимально допустимий вміст ЛОС згідно 

норм України (підкатегорія А/1) – 75 г/л. 

Норма ЄС для цієї продукції (кат. A/а): 30 г/л. 

Цей продукт містить менше 1 г/л ЛОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір упаковки: 2,5 літри, 5 літрів.______________иииииииии.ииии_____________                                                                                      
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Технологія нанесення покриття 

Нанести на основу 1-2 шари Alpina EXPERT 

Feinspachtel, залежно від шорсткості 

основи. Після висихання шпаклівки 

поверхню відшліфувати і заґрунтувати. 

Нанести 2 шари Alpina Marmor Effekt за 

допомогою спеціального пружинного 

шпателя з нержавіючої сталі. Перший шар 

нанести за один раз якомога тонше. Після 

висихання і видалення шпаклювальних ґрат 

нанести другий шар. Потім, після легкого 

підсихання, ущільнити поверхню, 

проводячи по ній шпателем під невеликим 

нахилом. При цьому з'являється бажаний 

глянець. 

 

Спосіб нанесення покриття 

Наносити спеціальним двостороннім 

пружинним шпателем з нержавіючої сталі. 

Перед застосуванням кути шпателя натерти 

наждачним папером (розмір зерна 400-600 

мікрон), щоб при нанесенні і розгладженні 

не пошкодити поверхню. Відразу ж після 

використання інструменти слід промити 

милом та водою. 

 

Витрата 

Для гладкої поверхні приблизно 80-90 мл/м2 

на один шар. На шорстких поверхнях 

витрата фарби відповідно збільшується. 

 

Мінімальна температура для нанесення 

+ 5°C для основ та повітря у добре 

провітрюваних приміщеннях. 

 

Час висихання 

За температури + 20°С та відносній 

вологості 65% через 12 годин поверхня стає 

сухою і можна наносити наступний шар, а 

приблизно через 24 години остаточно 

висихає. За більш низьких температур та 

при підвищеній вологості час висихання 

збільшується. 

 

Основи повинні бути чистими і сухими, без 

розділяючих речовин. 

 

Мінеральні штукатурки 

Залежно від шорсткості, нанести на основу 

1-2 шари Alpina EXPERT Feinspachtel. 

Після висихання шпаклівки, поверхню 

відшліфувати і обробити ґрунтовками 

Alpina. 

 

Гіпсокартонові поверхні 

Зашліфувати стики, знепилити і нанести 

ґрунтовку Alpina. 

 

Бетонні поверхні 

За наявності роздільних речовин, а також 

осипання покриттів, їх необхідно видалити 

і поверхню попередньо обробити 

ґрунтовками Alpina.  

 

Вапняно-цементні штукатурки 

Міцні штукатурки з нормальною 

поглинальною здатністю шпаклювати без 

попередньої обробки. Нанести на основу 

1-2 шари Alpina EXPERT Feinspachtel, 

залежно від шорсткості основи. 

Великопористі штукатурки і штукатурки з 

сильною поглинальною здатністю 

попередньо обробити ґрунтовками Alpina. 

 

Старі покриття з хорошою здатністю до 

навантажень  

Глянцеві і покриті лаками і емалями  

поверхні необхідно попередньо 

зашліфувати. Нанести на основу 1-2 шари 

Alpina EXPERT Feinspachtel, залежно від 

шорсткості основи.  

 

Покриття з поганою здатністю до 

навантажень 

Неміцні покриття з лаками, емалями, 

дисперсійними фарбами, штукатурками 

на основі синтетичних смол, клейові 

фарби, шпалери, що слабко тримаються, 

інші покриття з поганою  здатністю до 

навантажень повністю видалити. 

Використовувати ґрунтовки Alpina. 

Нанести на основу 1-2 шари Alpina 

EXPERT Feinspachtel, залежно від 

шорсткості основи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покриття клейової фарби 

Зробити загальну зачистку та ретельно 

змити. 

 

Неміцно прилеглі шпалери 

Видалити повністю. Змити всю клейову 

пасту і повністю видалити залишки 

шпалер. 

 

Запліснявілі поверхні 

Поверхні з цвіллю та грибком очистити 

механічним способом вологою щіткою, 

шабером або скребком. Потім промийте 

уражені ділянки ґрунтовкою Alpina 

Ґрунтовка від плісняви та дайте їм 

достатньо часу, щоб висохнути. Слід 

виявити причину появи цвілі та по 

можливості усунути її. Після висихання 

нанесіть на очищені поверхні фарбу 

Alpina Для кухні та ванної. 

 

Основи з невеликими дефектами 

Підправте незначні дефекти штукатурки 

після відповідної підготовки за допомогою 

шпаклівки. Потім у разі потреби обробити 

ґрунтовкою. 

 

 

Технічна інформація № 243-ЮА• Станом на грудень 2019 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……………..... 


