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Alpina Ґрунтовка від плісняви / Alpina Grundierung gegen Schimmel 

Спеціальна глибокопроникна ґрунтовка для кухні та ванної 

Захищає від плісняви • Зберігає довговічність фарбування • Зменшує витрату • Для 

здорових умов проживання 

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 

Готова до застосування ґрунтовка 

глибокого проникнення для внутрішніх 

робіт з додатковою дією проти цвілі і 

грибків. Застосування ґрунтовки дозволяє 

помітно знизити витрату фарби і досягти 

бездоганного результату фарбування. 

Ідеальна для здорових умов проживання в 

приміщеннях з високою вологістю. 

 

Властивості 

Alpina Грунтовка проти плісняви глибоко 

проникає в основу і має 

водовідштовхувальні властивості, тим 

самим знижує ймовірність утворення цвілі 

і грибка на поверхні. Дана ґрунтовка легко 

наноситься, покращує зчеплення і термін 

служби фарбування, зменшує витрату 

фінішного покриття 

Якість відповідно до стандарту DIN EN 

13300 

 

Склад: 

Дисперсія акрилового сополімеру, вода, 

аддитиви. 

 

Містить 

Активна біоцидна речовина: октил-

ізотіазолінон. 

 

Колірний відтінок 

Прозорий після висихання на стіні. 

 

Тонування 

Ґрунтовка не тонується. 
 

Граничні значення обмежень летких 

органічних сполук (норми України та ЄС) 

Максимально допустимий вміст ЛОС згідно 

норм України (підкатегорія А/8) – 50 г/л. 

Норма ЄС для цієї продукції (кат. A/h):  

30 г/л. 

Цей продукт містить менше 7 г/л ЛОС. 

 

Запобіжні заходи 

Зберігати в недоступних для дітей місцях. 

Роботи проводити при достатній вентиляції. 

При роботі з продуктом не вживати їжу і 

напої, не курити. При контакті зі шкірою або 

очима негайно ретельно промийте їх водою. 

Не допускати попадання в каналізацію, 

грунт, водоймище! Відразу після 

використання помити інструмент водою з 

милом. 

 

Зберігання 

Зберігати в щільно закритій упаковці в 

прохолодному місці за температури не 

менше +5°C. Гарантійний термін зберігання 

складає 24 місяці в оригінально закритій 

упаковці. 

 

Утилізація відходів: 

Невикористані рідкі залишки матеріалу 

здавати в пункти прийому лакофарбових 

відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати 

як побутове сміття. 
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Технологія нанесення покриття 

Залежно від поглинаючих властивостей 

поверхні наносити 1 або 2 шари 

нерозбавленої ґрунтовки Alpina Ґрунтовка 

проти плісняви. За потреби або за дуже 

високого поглинання розбавити до 10% 

водою. На гіпсових основах розведення до 

1: 1 (1 частина ґрунтовки + 1 частина води 

за обсягом). Не допускати утворення 

блиску (занадто багато матеріалу) на 

поверхні. При нанесенні валиком втирати 

ґрунтовку відразу ж щіткою 

 

Спосіб нанесення покриття 

Перед використанням ретельно 

перемішати. Наносити пензлем або 

щіткою, втираючи матеріал в поверхню. Не 

можна наносити методом розпилення. 

Починати роботу знизу вгору для 

запобігання підтікання. 

 

Витрата 

1 літр вистачає приблизно на 6 м² (бл. 150 

мл/м²) на один шар на гладкій поверхні з 

нормальною вбираючою здатністю. На 

шорстких поверхнях витрата відповідно 

збільшується. Реальний витрата сильно 

залежить від стану основи і визначається 

пробним нанесенням. 

 

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 2 години поверхня 

стає сухою і можна наносити наступний 

шар, через 4-6 годин можна наносити шар 

фінішного покриття. При більш низьких 

температурах і більш високій відносній 

вологості час може збільшитися.  

 

Застарілі відшарування і відкладення 

бруду видалити без залишку напірними 

струменями води або сухим механічним 

методом. Основа після очищення має 

бути міцною, чистою, з відповідною 

здатністю до навантажень та без 

розділяючих речовин. 

 

Вапняно-цементні штукатурки  

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. 

Підштукатурені ділянки повинні добре 

затвердіти і висохнути. Великопористі, 

сильно поглинаючі і слабо поглинаючі 

штукатурки проґрунтувати матеріалом 

Alpina Ґрунтовка. Сильно поглинаючі 

штукатурки з легким осипом 

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, 

розведеною в співвідношенні 1: 2 водою. 

Основи з поганою здатністю до 

навантажень 

Видалити без остачі шліфуванням, 

щіткою, скребком, напірними 

струменями води або іншим відповідним 

чином. Під час вологого очищення перед 

подальшою обробкою дати основі добре 

висохнути. Ґрунтування виконати 

матеріалом Alpina Ґрунтовка. 

 

Цвіль, нікотин, жир, сажа, розводи води 

Поверхні з цвіллю і грибками очистити 

механічним способом вологою щіткою, 

шабером або скребком. Ґрунтувальне 

покриття виконати продуктом Alpina 

Ґрунтовка проти плісняви. Фінішне 

покриття - Alpina Для кухні та ванної. 

Нікотин, розводи води, жир і кіптяву 

відмити жиророзчинним мийним 

засобом, дати добре просохнути. 

Наносити ізолюючу фарбу на основі 

розчинника. 

 

Основи з дефектами 

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати 

фінішної шпаклівкою Alpina. Великі 

дефекти відремонтувати ремонтним 

розчином. Зашпатльовані ділянки 

проґрунтувати матеріалом Alpina 

Ґрунтовка. 
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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 
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