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Матова водно-дисперсійна фарба  

• Водорозчинна• Екологічна та безпечна для здоров'я• Легко наноситься• Ідеальна 
покривна здатність на кромках • Зносостійка 

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 
матова водно-дисперсійна фарба з гарною 
покривною здатністю та легким 
нанесенням для швидкого ремонту у 
Вашому домі. Фарба стійка до 
навантажень, зарекомендувала себе 
протягом десятиліть - перевірена класика 
для внутрішніх робіт. 
 
Властивості 
− Водорозчинна 
− Екологічна та безпечна для здоров'я 
− Легко наноситься 
– Ідеальна покривна здатність на кромках  
– Зносостійка 

Якість відповідно до стандарту DIN EN 
13300 
 
Ступінь блиску: матовий  
 
Склад: 
полівінілацетатетиленова дисперсія, вода, 
мінеральні наповнівачі й пігмент, аддитиви. 
Макс. вміст ЛОС (підкат. А/1) - 75 g/l (г/л). 
Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. 
А/а) - 30 g/l (г/л). Вміст ЛОС у даному 
продукті < 5 g/l (г/л). 
 
Колірний відтінок 
Білий / матовий. 
 
Тонування 
використовується у білому або 
затонованому вручну вигляді в один з 
численних світлих відтінків за допомогою 
колорантів Alpina Kolorant або Alpina Tint.  

Запобіжні заходи 
Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під 
час роботи забезпечити належне 
провітрювання. Уникати вживання їжі, 
напоїв і паління під час роботи з продуктом. 
При потраплянні в очі або на шкіру негайно 
ретельно промийте водою. Не допускати 
потрапляння в каналізацію, водойми та 
ґрунт. Інструменти промити водою з милом 
одразу після використання. При нанесенні 
методжом розпилення не вдихати 
аерозольний туман. 
 
Зберігання 
Зберігання: зберігати у щільно закритій тарі в 
прохолодному місці при температурі не 
менше +5°C.  
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці з 
дати виробництва в оригінально закритому 
заводському пакуванні. 
 
Утилізація відходів 
невикористані рідкі залишки матеріалу 
віддати у пункти прийому старих 
лакофарбових відходів. Затверділі залишки 
матеріалу і тару утилізувати як побутове 
сміття. 
 
Граничні значення обмежень летких 
органічних сполук (норми України та ЄС) 
Максимально допустимий вміст ЛОС згідно 
норм України (підкат. А/1) - 75 g/l (г/л). 
Норма ЄС для цієї продукції (кат. А/а) - 30 g/l 
(г/л). 
Цей продукт містить < 5 g/l (г/л). 
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Технологія нанесення покриття 
Перед застосуванням ретельно 
перемішати. Фарбу наносити в два шари.  
 
Спосіб нанесення покриття 
Фарбу наносити валиком або пензлем. 
Після використання інструменти промити 
водою з милом. 
 
Витрата 
1 кг фарби вистачає приблизно на 5,7м² 
(приблизно 175 г/м²) на один шар на рівній 
поверхні з нормальною поглинаючою 
здатністю. На шорстких поверхнях витрата 
відповідно збільшується.  
 
Мінімальна температура для нанесення 
Не наносити при температурі основи і 
повітря нижче +5°C. 
 
Час висихання 
при температурі +20°C і відносній вологості 
повітря  65% поверхня висихає через 4-6 
годин, через 12 годин можна наносити 
наступний шар. При меншій температурі і 
більшій вологості час висихання 
збільшується.  

Застарілі відшарування і відкладення 
бруду видалити без залишку струменем 
води під тиском або сухим механічним 
способом. Основа після очищення 
повинна бути міцною, чистою, з хорошою 
здатністю до навантаженнь і вільною від  
розділяючих речовин. 
 
Вапняно-цементні штукатурки: 
Нові штукатурки не обробляти протягом 4 
тижнів.  
Підштукатурені ділянки повинні добре 
затвердіти і висохнути.  
Поритсі, поглинаючі і слабо поглинаючі 
штукатурки проґрунтувати матеріалом 
Alpina Ґрунтовка. Сильно вбираючі  
штукатурки і ті, що мають легкий осип 
піску, проґрунтувати матеріалом Alpina 
Ґрунтовка два рази (мокре по мокрому). 
 
 
Гіпсові і дисперсійні шпаклівки, 
гіпсокартон:  
зашпаклювати стикувальні шви, 
зашліфувати місця спікання, знепилити. 
Після шліфування завжди ґрунтувати 
продуктом Alpina Ґрунтовка. 
Сильно поглинаючі гіпсові основи 
проґрунтувати матеріалом Alpina 
Ґрунтовка, розведеним водою 
 
Бетонні поверхні 
Видаліть будь-які залишки розділяючих 
речовин за допомогою жиророзчинного 
побутового мийного засобу. Поверхні, що 
мають легкий осип піску, очистити щіткою. 
 
Керамічне або облицювальне мурування:  
До фарбування придатний мур тільки з 
морозостійкого облицювального каменю 
або клінкеру без чужорідних вкраплень. 
Цегляний мур повинний бути без тріщин 
по швах, сухим і без висолів.  Наноситься 
фарба Alpina Перевірена роками 
інтер'єрна розведеною водою максимум 
на 10% (за об'ємом). 
 
Покриття лаками, емалями і 
дисперсійними фарбами з хорошою 
здатністю до навантаження: 
Глянцеві поверхні й емалеві покриття 
зашкурити. Забруднені, старі покриття, що 
осипаються, очистити струменем води під 
тиском. Нанести попереднє ґрунтувальне 
покриття  фарбою Alpina Перевірена 
роками інтер'єрна розведеною водою 
максимум на 5% або проґрунтувати 
матеріалом Alpina Ґрунтовка. 
 

Покриття з низькою здатністю до 
навантажень: 
Видалити без залишку шліфуванням, 
щіткою, скребком, напірними 
струменями води або іншим придатним 
способом. При вологому очищенні перед 
подальшою обробкою дати основі добре 
висохнути. Ґрунтування виконати 
матеріалом Alpina Ґрунтовка. 
 
Пліснява, нікотин, жир, кіптява, патьоки 
води: 
Поверхні з пліснявою і грибками очистити 
механічним способом вологою щіткою, 
шабером або скребком. Ґрунтувальне 
покриття виконати продуктом Alpina 
Ґрунтовка проти плісняви. Фінішне 
покриття - Alpina Перевірена роками 
інтер'єрна. Нікотин, патьоки води, жир і 
кіптяву відмити жиророзчинним миючим 
засобом, дати добре просохнути. 
Наносити ізолюючу фарбу на основі 
розчинника. 
 
Основи з дефектами: 
Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати 
фінішною шпаклівкою Alpina EXPERT. 
Значні дефекти відремонтувати 
ремонтним розчином. Зашпакльовані 
ділянки ґрунтувати Alpina Ґрунтовка. 

 

Технічна інформація № 220_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…………..... 


