
 
 

Alpina EXPERT Фарба ізолююча універсальна 

Матова універсальна фарба з ізолюючими властивостями для використання в системі швидкого ремонту  RESTART 

• Ізолює сліди кіптяви • Ізолює водні плями •Ізолює сліди іржі  •Екологічна та безпечна 

                                                       ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ 
 

Цільове призначення 
для створення матових ізолюючих покриттів 
всередині та ззовні приміщень в системі 
швидкого ремонту RESTART на поверхнях, що 
мають сліди кіптяви, водних плям та іржі. Може 
застосовуватись на системах утеплення. 
Використовується як фінішне або проміжне 
покриття.  
 
Властивості 
−  добре ізолює сліди кіптяви, сажі, іржі та плями 
від води; 
− може застосовуватись як фінішне або як 
проміжне ізолююче покриття в середині та 
ззовні приміщень; 
– атмофсеростійка, для захисту фасадів від 
вологи, вітру та морозу; 
–  може застосовуватись в системах утеплення с 
мінераловатним утеплювачем; 
− захищає фасад від впливу вологи; 
− забезпечує здоровий мікроклімат в середині 
приміщень; 
– екологічно безпечна, без шкідливих домішок 
та неприємного запаху. 
 
Технічні характеристики 
-  щільність: 1,5 кг/см3; 
-  максимальний розмір зерна: <100 мкм;  
- водопоглинання: W2 (середня),>0,1 - <0,5    
кг/(м2*год0,5) згідно з ДСТУ EN 1062-1:2021; 
- паропроникність: V2 (середня), >150 - >15 
(г/м2*добу) згідно з ДСТУ EN 1062-1:2021; 
- клас покривної здатності: 3 клас згідно з DIN EN 
13 300; 
- клас стійкості до вологого стирання: 2 клас 
згідно з DIN EN 13 300; 
 
Підходящі основи: 
-  теплоізоляційні системи з пінополістирольним 
або мінераловатним утеплювачем; 
- мінеральні покриття зі здатністю до 
навантажень;  
-  вирівнювальні штукатурки розчинної групи PII 
та PIII згідно з DIN 18 550; 
- цементно-вапняні та цементно-піщані 
штукатурки; 
-  силікатна та керамічна цегла; 
-  бетон (без покриття); 
-  дисперсійні штукатурки, шпаклівки та фарби; 
-  гіпсові штукатурки та шпаклівки; 
-  гіпсокартон. 
 
 
 
 
 

Склад 
вода, дисперсія синтетичної смоли, 
наповнювачі, пігмент, функціональні 
добавки, інгібітор корозії. 
 
Ступінь блиску 
Матовий 
 
Колір 
білий. 
Використовується у білому або затонованому 
вручну вигляді в один з численних світлих 
відтінків за допомогою Alpina EXPERT 
Пігмент-концентрат для тонування. 
  
Граничні значення вмісту летких органічних 
сполук (норми України і Європейського 
Союзу), зміст ЛОС в продукті 
максимальний вміст ЛОС згідно норм 
українського Технічного регламенту (підкат. 
А/1) - 75 g/l (г/л) з 2021 року та 30 g/l (г/л) з 
2024 року. Граничне значення ЛОС згідно 
норм ЄС (кат. А/а) - 30 g/l (г/л). Вміст ЛОС у 
даному продукті <20 g/l (г/л). 
 
Розмір упаковки 
10 літрів  
2,5 літри 
 
Технологія нанесення покриття 
Підготовка основи здійснюється згідно до 
ДСТУ- Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б.2.6-
212:2016. 
застарілі відшарування, відкладення бруду, 
кіптяву, сажу, іржу та плями від води видалити 
без залишку струменем води (або 3-5% 
розчином соди) під тиском. Особливо міцні 
забруднення та відшарування зчистити 
механічним способом а потім промити. 
Основа після очищення повинна бути сухою, 
міцною, чистою, з хорошою здатністю до 
навантажень та без розділяючих речовин. 
Фарба наноситься валиком або пензлем без 
розбавлення у 2 шари за умови слабкого 
забруднення поверхні та у 3 шари без 
розбавлення за умови інтенсивного 
забруднення поверхні. Після використання 
інструменти одразу промити водою з милом.   

Витрата 
1 літр фарби вистачає приблизно на 8 м² 
(прибл. 120  мл/м²) в один шар  на гладкій 
поверхні. На шорстких поверхнях витрата 
відповідно збільшується. Реальна витрата 
залежить від стану поверхні і визначається за 
допомогою тестового нанесення. 
 
Оптимальні умови для нанесення 
не наносити за температури поверхні та повітря 
нижче +5°C та не вище +35°C. 
 
Час висихання 
за температури +20°C і вологості повітря 65% 
поверхня висихає за 12 годин. Через 24 години 
можна наносити наступний шар. За нижчої 
температури і більшій вологості час висихання 
відповідно збільшується. 
 
Заходи безпеки 
під час роботи забезпечити належне 
провітрювання приміщення. Уникати вживання 
їжі та напоїв під час нанесення продукту. 
Зберігати у недоступному для дітей місці. При 
потраплянні в очі або на шкіру негайно 
ретельно промити їх водою. Може викликати 
алергічні реакції. За необхідності звернення до 
лікаря будьте готові показати упаковку або 
етикетку продукту. Не допускати потрапляння в 
каналізацію, водойми та ґрунт. Дотримуйтеся 
вимог технічної інформації. 
 
Зберігання 
зберігати в щільно закритій упаковці в 
прохолодному місці за температури не менше    
+ 5°C. Гарантійний термін зберігання: 24 
місяці в оригінально закритій упаковці з дати 
виготовлення 

 

Технічна інформація• Станом на липень 2022 р. 
Дана технічна інформація складена на основі новітнього рівня техніки і нашого 
досвіду. З огляду на різноманіття основ і конкретних умов на об'єкті покупець / 
користувач зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність до 
передбачуваної цілі застосування з урахуванням умов відповідного об'єкта. 

ДП «Капарол Україна» 
04112, Ука, м Київ, 
вул. О. Теліги, 6, корпус 8, літера З. 
Бізнес-центр "Форум Вест Сайд" 
тел .: +38 044 379-06-91 
www.alpina.ua 


