
Кольорові відтінки / Колерування:

Мінеральні основи:
− вапняно-цементні штукатурки
− силікатна цегла
− керамічна цегла
− бетон
-  гіпсові основи
-  старі покриття з хорошою несною здатністю 
− дисперсійні матові штукатурки та фарби

Склад:

прозора після висихання на основі
продукт не підлягає колеруванню

10 літрів грунтовки  вистачає приблизно на 67 м² ( бл. 150 мл/м²)  на один 
шар на рівній поверхні в залежності від поглинаючої здатності основи. На 
шорстких поверхнях розхід відповідно збільшується. Реальні витрати 
визначаються пробним нанесенням. 

Грунтовка глибокого проникнення призначена для підготовки мінеральних 
основ, для зовнішніх та внутрішніх робіт. Ґрунтівка має високу проникаючу 
здатністю, закріплює основу та знижує поглинаючу здатність мінеральних 
основ, підвищує адгезію до наступного покриття дисперсійними 
матеріалами. Не містить розчинників, швидко висихає, зменшує витрату 
фарби. 

Способи нанесення / Інструмент:

шовковисто-матова, необхідно уникати утворення глянцевого шару 
(блискучої поверхні) при ґрунтуванні. 

на нормально та сильно-поглинаючі основи нанести грунтовку 
за допомогою щітки, інтенсивно, за один прохід. Допускається наносити 
матеріал валиком та потім розподіляти щіткою. При необхідності (для 
сильно поглинаючих основ) наносити ґрунтовку за 2 проходи "мокрим-по-
мокрому".
На гіпсові основи та для знепилення поверхні нанести матеріал валиком. 
Починати роботу знизу вгору для запобігання патьоків та 
переґрунтовування поверхні. 

Час висихання / Температура застосування:

Призначення:

Властивості:

Додаткова інформація:  www.alpina.ua

Розміри упаковки: 

10 л  

Ступінь глянцю:

− Висока проникна та закріплююча здатність
− Водорозчинна
− Не містить розчинників
– Швидко висихає
– Покращує адгезію
– Зменшує витрату фінішного матеріалу.

При температурі +20°C та відносній вологості повітря 65% поверхневий 
шар висихає прибл. через 2 години; через 5 годин можна фарбувати. При 
більш низьких температурах та більш високій відносній вологості повітря 
час може збільшитись. Наносити при температурі основи, повітря та 
продукту не нижче +5°C.

Відмінно зміцнює основу 
Вирівнює водопоглинання 
Економить витрату фарби

Alpina EXPERT Akryl Grund

Грунтовка глибокого проникнення

дисперсія акрилового сополімера, вода, модифікуючі аддитиви. Відповідно 
до європейських норм допустима концентрація ЛОС в таких продуктах 
(кат. А/h) не повинна перевищувати 30 г/л. Даний продукт містить менше 7 
г/л ЛОС.    

Придатні основи: Розхід:

Короткий огляд 

Технічна інформація 



ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-04112 м. Киів, вул. Олени Теліги, 6, корпус літера "3"                 
тел: +38 (044) 379-06-91,е-мейл: info@caparol.ua

Увага Утилізація:

Зберігання:
в прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці  при 
температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний строк зберігання: 24 місяці в 
закритій оригінальній упаковці від дати виготовлення.

Тримати в місці, не доступному для дітей. Роботи проводити при достатній 
вентиляції. При роботі з продуктом не вживати їжу та напої, не палити. При 
контакті з шкірою або очима негайно ретельно промити водою. Не допускати 
потрапляння в каналізацію, ґрунт та водойми! При нанесенні розпилюванням 
уникати вдихання парів та аерозолю. Очистка інструментів: одразу після 
використання вимити водою з милом. 

невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому 
лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як 
побутове сміття. Пусту упаковку здавати на вторинну переробку. 

Керамічне або облицювальне мурування: Основи з дефектами:

До фарбування придатний мур тільки з морозостійкого облицювального 
каменю або клінкеру без чужорідних вкраплень. Цегляний мур повинний бути 
без тріщин по швах, сухим і без висолів. 

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати фасадними шпаклівками, для 
внутрішніх робіт використовувати інтер’єрну шпаклівку. Великі дефекти 
відремонтувати ремонтним розчином. Зашпакльовані ділянки 
проґрунтувати матеріалом  Alpina EXPERT Akryl Grund.

ТІ № 525_UA_RU станом на листопад 2021 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

Нові штукатурки не обробляти 4 тиждні. Поштукатурені ділянки повинні добре 
затвердіти та висохнути. 
Нормально поглинаючі та слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати за 1 
прохід. Сильно поглинаючі та ті, що мають легкий осип штукатурки, 
проґрунтувати 2 рази (мокрим по мокрому).

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними 
струменями води або іншими способами. При вологій очистці перед 
наступною обробкою дати основі добре висохнути. 

Бетон:

Поверхні з висолами:

Бетонні основи з брудом або солями очистити механічним способом або 
напірними струменями води. Слабо та нормально поглинаючі основи 
проґрунтувати матеріалом  Alpina EXPERT Akryl Grund.

Висоли видалити сухим способом щіткою. Нанести ґрунтувальний шар 
спеціальною органорозчинною ґрунтівкою. При нанесенні покриття на 
поверхню з висолами довготривала адгезія, однак не може бути 
гарантована в звязку з можливістю повторних висолів погіршуючих 
адгезію під пофарбованим шаром. 

Підготовка основи: Покриття лаками, емалями та дисперсійними фарбами з доброю 
несною здатністю: постарілі відшарування та відкладення бруду видалити без залишку напірними 

струменями води або сухим механічним способом. Основи повинні бути 
міцними, чистими, сухими, володіти несною здатністю та не містити речовин, 
які перешкоджають зкріпленню (наприклад: жири, масла, смоли і т.д.) 

Гіпсові штукатурки та шпаклівки: після кожної шліфовки проґрунтувати 
матеріалом  Alpina EXPERT Akryl Grund розбавленої на 10% водою

Вапняно-цементні штукатурки:
Покриття з поганою несучою здатністю, мінеральні фарби:
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Придатні основи та їх підготовка 

Додаткова інформація 

KONTAKT 

Технічна інформація 

Alpina EXPERT Akryl Grund
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