Технічна інформація

Грунтовка
Основа для якісної фарби
Alpina Ґрунтівка
Опис продукту:
готова до застосування закріплююча ґрунтівка глибокого
проникнення для мінеральних підкладок, для зовнішніх і
внутрішніх робіт. Застосування ґрунтівки дозволяє уникнути смуг,
разнотонності і знижує витрату матеріалів при подальшому
забарвленні. Відмінно підходить для ґрунтування вапняноцементних фасадних штукатурок і мінеральних основ при
внутрішніх роботах - основа для рівномірного забарвлення.

Produktfoto

Короткий огляд
Розміри упаковки:

Ступінь глянцю:

2,5л, 10л

Шовковисто-матова

Призначення:
- Відмінна основа для фасадних та інтер'єрних фарб
- Заощаджує витрати фарби

Інструмент / Температура / Нанесення:
перед використанням ретельно перемішати. Наносити
пензлем або щіткою, втираючи матеріал у поверхню. Починати
роботу знизу вгору для запобігання розмитостей. Не наносити
при температурі підкладки і повітря нижче +5 ° C. Після
використання інструменти вимити водою з милом.

Властивості:

Час висихання:

#NAME?

При температурі +20 ° C і відносній вологості повітря 65%
поверхневий шар висихає прибл. через 2 години; через 5 годин
можна фарбувати. При більш низьких температурах і більш
високій відносній вологості час може збільшитися.

Придатні підкладки:

Витрата:

Мінеральні підкладки
- вапняно-цементні штукатурки зовні і всередині
- силікатна цегла
- керамічна цегла
- бетон
Старі покриття з хорошою несучою здатністю
- Дисперсійні шпаклівки, штукатурки і фарби

10 літрів вистачає приблизно на 60м ² (бл. 150 мл / м ²) на
один шар на гладкій поверхні з нормальним вологовбиранням.
На шорстких поверхнях витрата відповідно збільшується.
Реальна витрата сильно залежить від стану підкладки і
визначається пробним нанесенням.

Колірні тони / колеровка:

Структура покриття / розбавлення:

прозора - тільки після висихання на стіні

Ґрунтове покриття:
AlpinaҐрунтівка
Залежно від поглинання наносити 1 або 2 шари
нерозбавленою. При необхідності і дуже високій вбираності
розбавити 10% водою. Не допускати утворення блиску
(занадто багато матеріалу) на поверхні. При нанесенні
валиком втирати ґрунтівку відразу ж щіткою.
Склад:
дисперсія акрилового сополімеру, вода, мінеральні
наповнювачі і пігмент, аддитиви. Гранично допустима
концентрація летких органічних сполук (ЛОС) в даному
продукті для країн ЄС (кат. А / h): 30 г / л. Даний продукт
містить макс. 7 г / л ЛОС.

Додаткова інформація: www.alpina.ua
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Ґрунтівка
Придатні підкладки та їх підготовка
Підготовка підкладки:

Гіпсові і дисперсійні шпаклівки, гіпсокартон:

застарілі відшарування і відкладення бруду видалити повністю
напірними струменями води або сухим механічним способом.
Основа після очищення повинна бути міцною, чистою, з
хорошою несучою здатністю і без роздільних речовин.

глянцеві поверхні (слабо вбираючі основи) зашкурити,
зашпатлювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання,
знепилити. Після шліфування завжди ґрунтувати продуктом
Alpina Ґрунтівка. Сильно вбираючі гіпсові основи проґунтувати
матеріалом Alpina Ґрунтівка, розбавленим у співвідношенні 1:2
водою.

Вапняно-цементні штукатурки:

Покриття з поганою несучою здатністю:

Нові штукатурки не обробляти 4 тижні. Підштукатурені ділянки
повинні добре затвердіти і висохнути. Великопористі, вбираючі
і слабо вбираючі штукатурки проґрунтувати матеріалом Alpina
Ґрунтівка. Сильно вбираючі і ті штукатурки , що мають легку
осип піску, проґрунтувати матеріалом Alpina Ґрунтівка два рази
(мокре по мокрому).

Видалити повністю шліфуванням, щіткою, скребком, напірними
струменями води або іншим відповідним способом. При
вологому очищенні перед подальшою обробкою дати основі
добре висохнути. Ґрунтування виконати матеріалом Alpina
Ґрунтівка.

Бетон:

Поверхні з висолами:

Бетонні основи з відкладеннями бруду або з осипом піску
очистити механічним способом або напірними струменями
води. На слабо вбираючі або відповідно гладкі основи нанести
безпосередньо фарби Alpina. Нормальні або сильно вбираючі
основи проґрунтувати матеріалoм Alpina Ґрунтівка.

Висоли видалити сухим способом - щіткою. Нанести грунтове
покриття органічно- розчинною ґрунтівкою. 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 пофарбованим шаром.

Керамічна або облицювальна кладка:

Підкладки з дефектами:

До фарбування придатна кладка тільки з морозостійкого
облицювального каменю або клінкеру без чужорідних
вкраплень. Цегляна кладка повинна бути без тріщин по швах,
сухою і без висолів. Наноситься Ґрунтівка розведеною
максимум 10% (за об'ємом) води.

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпатлювати фінішною шпаклівкою
від Alpina. Великі дефекти відремонтувати ремонтним
розчином. Зашпатльовані ділянки проґрунтувати матеріалом
Alpina Ґрунтівка.

Додаткова інформація
Запобіжні заходи:

Утилізація відходів:

зберігати в місцях недоступних для дітей. Роботи проводити
при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не брати їжу і
напої, не курити. При контакті зі шкірою або очима негайно
промийте ретельно водою. Не допускати потрапляння в
каналізацію, грунт, водойма! Очищення інструментів: відразу
після використання помити водою з милом. При нанесенні
розпиленням уникати вдихання парів і аерозолю.

невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти
прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку
утилізувати як побутове сміття.

Зберігання:

Технічна інформація № 280_UA_RU станом на березень
2014 р.

Зберігання: зберігати в щільно закритій упаковці в
прохолодному місці при температурі не менше +5 ° C.
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній
упаковці.

КОНТАКТ

Ця технічна інформація складена на основі новітнього рівня
техніки і нашого досвіду. Через різноманіття основ і конкретних
умов на об'єкті покупець / користувач зобов'язаний перевіряти
наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі
застосування стосовно умов відповідного об'єкта. З виходом
нового видання даний документ втрачає свою силу.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-08170 Київська обл., с. Віта-Поштова, вул. Карла Маркса, 200-A
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, е-мейл: info@caparol.ua
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