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Альпінавайс / Alpinaweiss 

Ідеальна фарба для білосніжних стін 

Водорозчинна • Екологічна • Зносостійка • 1-й клас покривної здатності • Рівномірно 

висихає 

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 

Фарба екстра-класу для створення 

високоякісного, стійкого до подряпин 

покриття стін та стель у Вашому домі. 

Без запаху, розчинників та мінімумом 

шкідливих домішок, що робить Alpinaweiss 

ідеальною для використання у 

приміщеннях з підвищеними гігієнічними 

вимогами. 

 

Властивості 

Водно-дисперсійна матова білосніжна 

латексна фарба з надвисокою покривною 

зданістю та легким нанесенням без бризок 

та крапель, 100% залишається на стіні. 

Швидко висихає, без запаху - ідеальна для 

швидкого ремонту у будь-яких 

приміщеннях. 

. 

Якість відповідно до стандарту DIN EN 

13300 

 

Покривна здатність: Клас 1 

при витраті 7 м2 /л 

Стійкість до миття: Клас 2 

що відповідає «стійка до стирання»  

згідно DIN 53778 

Ступінь блиску: матова 

 

Склад: 

Полівінілацетатна дисперсія, діоксид титану, 

силікат, карбонат кальцію, вода, аддитиви, 

консерванти.  

 

Містить 

Бензизотіазолінон, метилізотіазолінон 

 

Колірний відтінок 

Білий / матовий. 

 

Тонування 

Alpinaweiss використовується білою (без 

тонування) або може бути затонована в 

безліч віддтінків за допомогою Alpina Color. 

 

Запобіжні заходи 

Зберігати у недоступних для дітей місцях. Під 

час нанесення та висихання продукту 

забезпечити у приміщені достатню 

вентиляцію. Уникати прймання їжі, напоїв та 

паління під час роботи з продуктом. При 

потраплянні в очі або на шкіру негайно 

ретельно промити їх водою. Не допускати 

потрапляння у каналізацію, водойми та ґрунт. 

Інструменти одразу після використання 

промити водою з милом. Не вдихати 

аерозольний туман при нанесенні методом 

розпилення. Містить бензизотіазолінон та 

метилізотіазолінон. Може викликати алергічні 

реакції. 

 

Зберігання 

Зберігати в прохолодному місці (при 

температурі не нижче +5°C). Не 

заморожувати! 

 

Утилізація відходів 

Рідкі залишки продукту здавати в пункти 

переробки лакофарбових матеріалів. 

Затверділі залишки продукту 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/a): 30 г/л. 

Цей продукт містить менше 1 г/л ЛОС. 
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Технологія нанесення покриття 

Alpinaweiss легко наноситься валиком, 

пензлем (щіткою) або методом 

безповітрянного розпилення. На 

контрастних основах з високою або 

нерівномірною поглинальною здатністю 

наносити Alpinaweiss розбавленою водою 

максимум на 5% для першого 

(ґрунтувального) шару. Фінішний шар 

фарби Alpinaweiss наносити без 

розбавлення. 

 

Спосіб нанесення покриття 

Використовуйте малярні пензлі, валики або 

пристрої для безповітрянного нанесення. 

Відразу ж після використання інструменти 

слід промити милом та водою. 

 

Витрата 

Для гладкої поверхні приблизно 140 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 4-6 годин поверхня 

стає сухою, через 12 годин можна наносити 

наступний шар. Пофарбована поверхня 

здатна нести повне експлуатаційне 

навантаження через 24 години. За меншої 

температури та більшої вологості час 

висихання збільшується. 

 

Основи повинні бути чистими і сухими, без 

розділяючих речовин. 

 

Мінеральні штукатурки 

Міцні пофарбовані поверхні, основи з 

нормальною поглинальною здатністю не 

потребують додаткової обробки.   

Пористі, поглинальні і слабо поглинальні 

штукатурки обробити ґрунтовками Alpina.  

 

Гіпсокартонні плити 

Відшліфувати стики гіпсокартоних плит, 

зашпаклювати стикувальні шви, 

зашліфувати місця спікання, знепилити та 

заґрунтувати. Пористі, поглинальні і слабо 

поглинальні штукатурки обробити 

ґрунтовками глибокого проникнення 

Alpina. Гіпсові поверхні відшліфувати, 

знепилити та нанести ґрунтовку на основі 

розчинника. 

 

Бетонні поверхні 

Бетонні поверхні знепилити, очистити від 

роздільних речовин за допомогою 

побутового мийного засобу, повністю 

висушити. Після цього наносити 

Alpinaweiss.  

 

Вапняно-цементні штукатурки 

Вапняні штукатурки відшліфувати, 

знепилити та нанести ґрунтовку на основі 

розчинника. 

 

Старі покриття з хорошою здатністю до 

навантажень або штукатурні покриття із 

синтетичної смоли 

Глянцеві поверхні й емалеві покриття 

відшліфувати. Забруднені, старі покриття, 

що осипаються, очистити струменем води 

під тиском. Після цього наносити 

Alpinaweiss. 

 

Покриття з поганою здатністю до 

навантажень 

Видалити без залишку шліфуванням, 

щіткою, скребком, напірними 

струменями води або іншим придатним 

способом. Після вологого очищення перед 

подальшою обробкою дати основі 

повністю висохнути.  

Покриття клейової фарби 

Клейові покриття ретельно та обережно 

змити водою. Після вологого очищення 

перед подальшою обробкою дати основі 

повністю висохнути. 

 

Неміцно прилеглі шпалери 

Залиишки старих шпалер ретельно та 

обережно змити водою. Після вологого 

очищення перед подальшою обробкою 

дати основі повністю висохнути. 

 

Запліснявілі поверхні та поверхні з 

плямами від нікотину 

Поверхні з пліснявою і грибками очистити 

механічним способом вологою щіткою, 

шабером або скребком. Основу 

додатково обробити протигрибковим 

продуктом. Далі використовувати 

спеціальну фарбу Alpina Для кухні та 

ванної. Нікотин, патьоки води, жир і 

кіптяву відмити жиророзчинним мийним 

засобом, дати повністю просохнути. 

 

Основи з невеликими дефектами 

Дрібні дефекти зашпаклювати фінішною 

шпаклівкою. Значні дефекти 

відремонтувати ремонтним розчином та 

проґрунтувати за необхідності. Далі 

наносити Alpinaweiss як фінішне покриття. 

 

 

Технічна інформація № 2010 • Станом на жовтень 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……………..... 

 

 

 


