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Alpina EXPERT АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА 

Атмосферостійка біла дисперсійна фасадна фарба  

• Довговічна • Легко наноситься • Атмосферостійка • Високо-паропроникна 

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ 
Цільове призначення 
Alpina   EXPERT   АКРИЛОВА   ФАСАДНА   ФАРБА 
використовується  як  фінішне  захисне  
декоративне  покриття  для  фасадів. Фарба 
призначена для створення фасадних покриттів, 
що потребують довготривалого захисту від 
атмосферних впливів. 
 
Властивості 
- атмосферостійка; 
- екологічно чиста; 
- легко наноситься; 
- перешкоджає проникненню вологи; 
- високопаропроникна (клас 1 згідно з DIN EN 
1062); 
- покривна здатність (клас 3 при 7м2/л  
відповідно DIN EN 13 300). 
 
Підходящі основи 
Мінеральні  штукатурки  із  вмістом  цементу,  
бетон,  дисперсійні шпаклівки,  атмосферостійка  
силікатна  цегла  і  облицювальна  кладка,  старі  
матові дисперсійні фарби.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

 Упаковка 
 2,5; 10л. 
 
Колір 
Білий 
 
Тонування  
База 1 може використовуватись в білому кольорі 
без тонування або може тонуватись у відтінки в 
системі ColorMix. 
 
Стабільність кольору згідно з технічним паспортом 
BFS № 26: 
Клас C. Група 1-3 залежно від кольору. Обмеження 
згідно Largo. 
 
Сфера застосування 

всередині 
1 

всередині 
2 

всередині 
3 

зовні 1 зовні 2 

- - - + + 
(-) не підходить, (+) підходить, (0) – умовно підходить 
 
Ступінь глянцю  
Матова 
 
Зберігання 
Термін зберігання в оригінально закритій 
упаковці не менше 24 місяці від дати 
виготовлення. У сухому приміщенні при 
температурі від +5°С до +30°С. Захищати від 
вологи та впливу сонячних променів. 
 
 

Склад 
Дисперсія  синтетичної  смоли,  вода,  мінеральні  
наповнювачі,  домішки.   
 
Продукт виготовляється у відповідності до вимог 
ТУ У 20.3-33811506-001:2013 
 
Граничні значення обмежень летких 
органічних сполук (норми України та ЄС) 
Максимальний вміст ЛОС згідно норм України 
(підкат. А/3) - 75 g/І (г/л) з 2021 року та 40 g/І 
(г/л) з 2024 року. Граничне значення ЛОС згідно 
норм ЄС (кат А/с )-40 g/І (г/л). Вміст ЛОС в 
даному продукті не перевищує 40 g/І (г/л).  
 
Заходи безпеки 
Цей мінеральний порошкоподібний продукт 
містить цемент, який викликає лужну реакцію 
після змішування з водою, тому при роботі з 
розчином необхідно захищати очі, дихальні 
шляхи та відкриті ділянки шкіри засобами 
індивідуального захисту. У випадку попадання 
сухої суміші або розчину в очі необхідно негайно 
їх промити чистою, проточною водою та відразу 
звернутися до лікаря. 
 
Утилізація 
Здавати  на  вторинну  переробку  тільки  
порожню  упаковку. Затверділі залишки 
матеріалу можуть утилізуватись як побутове 
сміття. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                         ЗАСТОСУВАННЯ 

Підготовка основи 
Поверхня  повинна  бути  чистою,  рівною,  
сухою,  здатною  нести навантаження.  
Забруднення  і  речовини,  що  знижують  
адгезію,  потрібно  видалити придатним 
способом. Мох, водорості, застарілі 
відшарування і відкладення бруду видалити без 
залишку струменями води під тиском або сухим 
механічним способом. Вирівнювальні 
мінеральні штукатурки та бетон можна 
обробляти тільки  після  достатнього  затвердіння  
та    повного  висихання.  Поверхні  з  сильною 
поглинаючою здатністю потрібно заґрунтувати 
попередньо матеріалом Alpina EXPERT 
КОНЦЕНТРАТ ҐРУНТОВКИ. 

 
Вапняно-цементні штукатурки 
Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. 
Підштукатурені ділянки повинні добре затвердіти 
і висохнути. Великопористі, поглинаючі і слабо 
поглинаючі штукатурки проґрунтувати 
матеріалом Alpina EXPERT Концентрат 
ґрунтовки. Сильно поглинаючі штукатурки і ті, що 
мають легкий осип піску, проґрунтувати 
матеріалом Alpina Alpina EXPERT Концентрат 
ґрунтовки два рази (мокре по мокрому). 
 
Бетон 
Бетонні основи з відкладеннями бруду або з 
осипом піску очистити механічним способом 
або струменями води під тиском. На слабо 
поглинаючі або відповідно рівні основи нанести 
ґрунтуюче покриття матеріалом Alpina Expert 
Fassadenfarbe, розведеним водою. Нормальні 
або сильно поглинаючі основи проґрунтувати 
матеріалoм Alpina Alpina EXPERT Концентрат 
ґрунтовки. 
 
Керамічна та облицювальна кладка  
До фарбування придатна кладка тільки з 
морозостійкого облицювального каменю або 
клінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний 
мур має бути без тріщин по швах, сухим і без 
висолів. Ґрунтуюче покриття виконати фарбою 
Alpina EXPERT АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА, 
розведеною водою. 
 

 

Покриття дисперсійною штукатуркою та 
дисперсійними фарбами з хорошою 
здатністю до навантаження: 
Глянцеві поверхні та емалеві покриття зашкурити. 
Засмічені, старі покриття, що осипаються, 
очистити струменями води під тиском. Нанести 
попереднє ґрунтувальне покриття фарбою Alpina 
EXPERT АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА розведеною 
максимум 5% води або проґрунтувати матеріалом 
Alpina EXPERT КОНЦЕНТРАТ ҐРУНТОВКИ. 

 
Покриття з поганою здатністю до 
навантажень 
Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, 
скребком, напірними струменями води під тиском 
або іншим придатним способом. При вологому 
очищенні перед подальшою обробкою дати основі 
добре висохнути. Ґрунтування виконати 
матеріалом Alpina EXPERT КОНЦЕНТРАТ 
ҐРУНТОВКИ. 
 
Поверхні з висолами 
Висоли видалити сухим способом щіткою. Нанести 
ґрунтувальне покриття органо - розчинною 
ґрунтовкою. При нанесенні покриттів на поверхні 
з висолами тривала адгезія, однак, не може бути 
гарантована у зв'язку з можливістю повторних 
висолів, що погіршують адгезію під фарбувальним 
шаром. 
 
Поверхні з дефектами  
Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати 
фасадними шпаклівками Alpina EXPERT, значні 
дефекти відремонтувати ремонтним розчином. 
Зашпакльовані ділянки проґрунтувати матеріалом 
Alpina EXPERT КОНЦЕНТРАТ ҐРУНТОВКИ. 

Умови застосування 
Не виконувати роботи під прямим впливом 
сонячних променів і протягах. Роботи вести при 
температурі навколишнього середовища від 
+5°С до +35°С та відносній вологості повітря 
нижче 80%.  
Виробник не несе відповідальності за 
неправильне використання матеріалу, а також 
його застосування в інших цілях і умовах, не 
передбачених технічним описом.  

 
Витрата 
близько 150 ml/m2 (мл/м2) - на один шар 
залежно від поглинаючої здатності поверхні.  На  
структурній  поверхні  витрата  збільшиться.  
Фактична  витрата визначається методом 
пробного нанесення. 

 
 

Нанесення матеріалу 
Фарбу  перед  використанням  ретельно  
перемішати.  Нанести ґрунтувальне покриття 
фарбою, розбавленою водою не більше ніж на 
10%, фінішне покриття - нерозбавленою фарбою 
або, у разі потреби, розбавленою водою не 
більше ніж на 5%.  
 
Інструменти  
Валик, щітка, пензлик або розпилювач. 
Інструменти промити водою після використання.  
 
Час сушіння  
При температурі +20°C і вологості повітря 65% 
Поверхня висихає через 4-6 годин, через 12 
годин можна нанести наступний шар. При 
нижчій температурі і більшій вологості час 
висихання збільшується. 

 
Alpina EXPERT АКРИЛОВА ФАСАДНА ФАРБА є 
зареєстрованою торговою маркою DAW SE. 
Матеріал виготовлено за ліцензією DAW SE 
(Німеччина) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технічна інформація №275  • Станом на лютий 2023 р. 
Дана технічна інформація складена на основі найновішого 
рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття 
причин та конкретних умов на об'єкті покупець 
/користувач, однак зобов'язаний перевіряти наші 
матеріали на придатність для передбачуваної цілі 
використання стосовно до умов відповідного об'єкту. З 
виходом нового видання даний документ втрачає свою 
силу. Актуальна технічна інформація доступна на сайті 
www.alpina.ua 

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

 
Після публікації нового видання ця технічна інформація стає недійсною 


