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Альпіна Віш & Вег Вайс / Alpina Wisch & Weg Weiß 

Для приміщень з високими експлуатаційними навантаженнями 

Зносостійка • З високою покривною здатністю • Матова • Стійка до миття 

Інформація про матеріал……………………………………………………………………………………………………… 
 

Цільове призначення: 

Alpina Wisch & Weg Weiß - фарба екстра 

класу для створення стійких до миття та 

механічних навантажень функціональних 

покриттів. Для стін та стель у приміщеннях 

на всіх звичних основах. Ідеально 

підходить для зон з високою ймовірністю 

забруднення. Звичайні побутові 

забруднення на матовій поверхні 

здебільшого виводяться, не залишаючи 

слідів.  

Найбільш поширені побутові забруднення 

виводяться без проблем: червоне вино, 

кава, чай, лимонад, гірчиця, кетчуп, оцет, 

масло, шоколад, плями від трави. 

Забруднення, що містять жир, видаляють 

вологою губкою та невеликою кількістю 

миючого засобу. Сліди від продуктів, що 

містять чорнило (сліди від кулькової ручки, 

перманентного маркера) або забруднення 

з високим вмістом маслянистих речовин, 

(крем для взуття, масляні олівці, сліди від 

гуми) не виводяться. Сліди від олівця 

видаляються м'яким ластиком. 

Фарба Alpina Wisch & Weg Weiß також 

стійка до звичайних побутових 

дезінфікуючих засобів на водній основі. 

 

Властивості: 

Фарба Alpina Wisch & Weg Weiß дуже 

стійка та відмінно піддається очищенню. 

Завдяки спеціальним сполучним 

властивостям забруднення не проникають 

в структуру фарби, як у випадку звичайних 

емульсійних фарб. Водянисті забруднення 

залишаються на поверхні і виводяться 

легко і майже не залишають слідів. 

Забруднення необхідно одразу ж видаляти 

вологою губкою. 

 

Однорідна поверхня має благородно-

матову фактуру та не має блиску навіть 

після миття і очищення механічним 

способом. 

Фарба Alpina Wisch & Weg Weiß має 

відмінну покривну здатність та високу 

білизну. 

Водорозчинна, без запаху та екологічно 

чиста. Фарба Alpina Wisch & Weg Weiß 

має здатність до дифузії, при фарбуванні 

практично не утворює бризок та проста у 

застосуванні. 

Не містить речовин, що конденсуються 

при специфічних температурах. 

 

Якість відповідно до стандарту DIN EN 

13300 
Покривна здатність: Клас 2 

при витраті 7 м2 / л 

Стійкість до миття: Клас 1 

згідно DIN 53778 

Ступінь блиску: матовий 

 

Декларація продукції 

відповідно до VdL-RL01: 

Склад: дисперсія полівінілацетату, діоксид 

титану, силікати, карбонат кальцію, вода, 

добавки, консерванти. 

Містить метілізотіазолінон, 

бензізотіазолінон. 

 

В'яжуча речовина: 

Дисперсія синтетичної смоли згідно DIN 55 

945. 

 

Колірний відтінок: 

Білий / матовий. 

Фарбу Alpina Wisch & Weg Weiß можна 

тонувати за допомогою Alpina Color (макс. 

10%), а також машинним способом за 

допомогою Alpina ColorMix.. 

 
 

Запобіжні заходи: 

Може викликати алергічні реакції на шкірі. 

Зберігати в недоступному для дітей місці. 

При нанесенні методом розпилення 

уникати вдихання парів і аерозолю. 

Використовуйте комбінований фільтр A2 / 

P2. Під час обробки і сушки поверхонь 

необхідно забезпечити достатню 

вентиляцію. Слід уникати прийому їжі, 

напоїв і куріння при роботі з фарбою. При 

потраплянні в очі або на шкіру негайно 

промити великою кількістю води. Не 

допускайте потрапляння в каналізацію, 

водойму або ґрунт. Зберігати контейнер з 

фарбою в прохолодному місці, але не на 

морозі. Відкриту оригінальну упаковку слід 

тримати щільно закритою. 

 

GISCODE: 

BSW20 

 

Зберігання: 

У прохолодному місці, але за температури 

вище 0°С. 

 

Утилізація відходів: 

Здавати для переробки як вторинну 

сировину тільки порожню упаковку. 

Утилізувати залишки рідкого матеріалу в 

пунктах прийому лакофарбових відходів. 

Сухі залишки утилізувати як побутове 

сміття. 

 

Граничні значення обмежень летких 

органічних сполук (норми України та ЄС) 

Максимально допустима концентрація 

ЛОС згідно норм України (підкатегорія А/1) 

– 75 г/л. Норма ЄС для цієї продукції (кат. 

A/a): 30 г/л (2010). Цей продукт містить 

менше 1 г/л ЛОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір упаковки: 5 літрів______________иииииииииииии__________________літрів                                                                                      

 

  



Обробка   …….Придатні основи та їх попередня підготовка__..........._______  

Технологія нанесення покриття: 

Фарба Alpina Wisch і Weg Weiß наноситься 

двома густими рівномірними шарами на 

основу, обробленою ґрунтовкою, 

розведеною водою максимум до 5%. 

Поверхні з сильною або різною 

поглинальною здатністю слід обробити 

ґрунтовкою глибокого проникнення Alpina. 

 

Спосіб нанесення покриття: 

Використовуйте малярні пензлі, валики 

або пульверизатори. 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 і можна наносити наступний 

шар, а приблизно через 1 день остаточно 

висихає і здатна нести навантаження. 

Через 14 днів після висихання поверхня 

вже добре піддається чищенню та миттю, 

досягається максимальна зносостійкість. 

За більш низьких температур та 

підвищеній вологості час висихання 

збільшується. 

 

 

Основи повинні бути чистими і сухими, без 

розділяючих речовин. 

 

Мінеральні штукатурки: 

Помірно поглинаючі, тверді штукатурки - 

фарбуються без попередньої обробки. На 

пористих, сильно поглинаючих 

штукатурках, а також на штукатурках, що 

мають легкий осип піску та пилу - 

необхідна одноразова обробка 

ґрунтовкою глибокого проникнення Alpina. 

Готові штукатурки на основі гіпсу з 

гладкою поверхнею шліфують, видаляють 

пил та обробляють ґрунтовкою на основі 

розчинника. 

 

Гіпсокартонні плити: 

Зашліфувати стики. 

Одноразова обробка ґрунтовкою 

глибокого проникнення Alpina. 

 

Бетонні поверхні: 

Видаліть будь-які залишки розділяючих 

речовин за допомогою жиророзчинного 

побутового мийного засобу. Поверхні, що 

мають легкий осип піску, очистити щіткою. 

 

Вапняно-цементні штукатурки: 

Фарба наноситься без попередньої 

обробки. 

 

Старі покриття з хорошою здатністю до 

навантажень або штукатурні покриття із 

синтетичної смоли: 

Одразу можна обробляти тільки помірно 

поглинаючі, неглянцеві покриття. Спочатку 

необхідно зробити старі глянцеві покриття 

шорсткими, а потім наносити шар фарби. 

 

Покриття з поганою здатністю до 

навантажень: 

Усуньте залишки старого покриття з 

поганою здатністю до навантажень або 

штукатурного покриття із синтетичної 

смоли механічним шляхом, 

використовуючи щітку, скребок або 

шліфування, та ретельно зачистіть від пилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покриття клейової фарби: 

Зробити загальну зачистку та ретельно 

змити. 

 

Шорсткі, рельєфні або тиснені шпалери з 

паперу без покриття фарбою: 

Покриття наноситься без попередньої 

обробки. 

 

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. 

 

Поверхні з плямами від нікотину: 

Ретельно змийте сильні забруднення і 

дайте поверхні повністю висохнути. Потім 

нанесіть шар ізолюючої фарби. 

 

Основи з невеликими дефектами: 

Підправте незначні дефекти штукатурки 

після відповідної підготовки за допомогою 

шпаклівки. Потім у разі потреби обробити 

ґрунтовкою. 
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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…………….... 

 

 


