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Декоративна фарба Alpina STURM-OPTIK
Фарба з скляними кульками - для захоплюючого металевого ефекту
Матеріал
Цільове призначення:
Декоративна фарба Alpina STURMOPTIK для захоплюючих поверхонь
з найдрібнішими скляними
кульками і мерехтливим глянцевим
ефектом для внутрішніх робіт у
кольорах срібла та антрациту.
Особливість:
Декоративна фарба Alpina STURMOPTIK підходить як для гладких, так і
для структурованих поверхонь
(структурована поверхня
залишається видимою).
Універсальне застосування та
швидке нанесення всього за один
крок.
Властивості:
Водорозчинна, зі слабким запахом.
Легко очищається за допомогою
води і нейтральних побутових
мийних засобів
Склад: поліакрилатна смола,
перламутрові пігменти (алюміній),
кольорові пігменти, кварцовий
пісок, вода, плівкові зв'язуючі
речовини, добавки, консерванти.

Доступні кольори:
Базовий - срібло.
Ступінь глянцю:
Глянцевий.
Вказівки з техніки безпеки:
Зберігати в недоступному для дітей
місці. Не вдихати туман при
розпиленні фарби.
При нанесенні і висиханні
забезпечити достатнє
провітрювання. Їсти, пити і курити
під час використання фарби не
рекомендовано. У разі контакту
фарби з очима або шкірою слід
негайно ретельно промити уражені
ділянки водою.
Не допускати потрапляння в
каналізацію, воду або ґрунт.
Зберігати контейнери в
прохолодному місці, але при
температурі не нижче нуля. Для
зберігання відкриті контейнери слід
щільно закрити. Закріпити
контейнери під час
транспортування.

Містить метилізотіазолінон,
бензизотиазолинон.

Доступні кольори:

Антрацит Срібло
Розмір упаковки: 1 л для приблизно 10 м2

Гранично допустимі значення ЄС
щодо вмісту летких органічних
сполук
цього продукту
(Категорія A/a): 30 г/л (2010 р.).
Цей продукт містить макс. 30 г/л
летких органічних сполук.
Зберігання:
У прохолодному місці, але при
температурі не нижче нуля. Для
зберігання відкриті контейнери слід
щільно закрити.
Утилізація:
Порожні контейнери здати на
переробку. Утилізувати залишки
фарби у пункті збору для
використаних фарб/старих лакових
покриттів, сухі залишки матеріалу
утилізувати як будівельні відходи
або як невиробничі відходи та/або
побутове сміття. Код утилізації
відходів: EWC 08 01 12

Нанесення
Структура покриття:
Декоративну фарбу Alpina STURMOPTIK слід наносити в один прийом
за допомогою пензлика Alpina
Bürste. Контрастні і шорсткі
поверхні рекомендовано
попередньо поґрунтувати фарбою
Alpina. Сильно абсорбуючі поверхні
слід попередньо обробити
ґрунтовкою Alpina.
Принцип нанесення:
Декоративну фарбу Alpina STURMOPTIK слід наносити на поверхню
за допомогою пензлика Alpina
Bürste. Залежно від вподобань
вибрати напрямок нанесення і
зберігати його на всій поверхні, по
діагоналі, вертикалі або
горизонталі. Повністю заповнити
площу від кута до кута, від шматка
до шматка.
Примітка: При великих суміжних
площах бажано працювати вдвох.
Розхід:
Приблизно 100 мл/м2 за один
робочий прийом на гладкій
поверхні.
Нижня температурна межа під час
нанесення:
+ 5 °C для поверхні та
навколишнього повітря.
Час висихання:
При + 20 °С і 65% відносної
вологості повітря через 4-6 годин
поверхневе висихання. Повне
висихання через 12 годин. При
нижчих температурах повітря і
підвищеній вологості час висихання
збільшується.

Типи поверхонь та їх попередня підготовка
Поверхня повинна бути очищеною
від забруднень, відшарувань, сухою
та рівною.
Контрастні і шорсткі поверхні
рекомендовано попередньо
поґрунтувати фарбою Alpina.
Сильно абсорбуючі поверхні слід
попередньо обробити ґрунтовкою
Alpina Tiefgrund LF. Добре
перемішати фарбу перед
використанням.

Нещодавно пофарбовані, міцні,
целюлозні або флізелінові шпалери:
Клейові шпалери, склеєні
дисперсійним клеєм, можуть
оброблятися безпосередньо.
Непофарбовані паперові матеріали
потрібно спершу обробити 1-2
шарами фарб Alpina.
У випадку флізелінових шпалер слід
звернути увагу на вказівки їх
виробника.

Гіпсокартонові плити:
Видалити залишки шпаклівки за
допомогою шпателя.
Обробити ґрунтовкою Alpina.

Шпалери, що відстають від стін:
Видалити повністю. Змити клей та
залишки паперу повністю.
Ґрунтовка з Alpina.

Бетон:
Якщо необхідно, видалити залишки
розділювальної речовини за
допомогою побутового
жиророзчинного мийного засобу, а
також пил та пісок. Обробити
ґрунтовкою Alpina.

Поверхні, уражені пліснявою:
Змити або зчистити плісняву.
Обробити поверхню за допомогою
засобу від плісняви і дати
висохнути. Бажано встановити
причини появи цвілі і усунути їх,
наскільки це можливо.
Нанести ґрунтове покриття з
Ґрунтовкою від плісняви Alpina.

Міцний, гладкий шар старої фарби
або штукатурне покриття на основі
синтетичної смоли:
На добре збережене старе покриття
(миюче) можна наносити фарбу
безпосередньо. Зробити глянцеве
старе покриття шорсткою.
Шар клейової фарби:
Ретельно змити до основи, нанести
ґрунтовку з Alpina за допомогою
щітки.
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Поверхня з невеликими
недоліками:
Після відповідних підготовчих робіт
обробити відповідним розчином
або шпаклівкою з ґрунтовкою
Alpina.

