
 

Прозора В залежності від поглинаючої здатності нанести нерозбавленим 1-2 рази 
до насичення основи. При ґрунтуванні не допускати утворення глянцю на 
основі після висихання. 

Склад:

Додаткова інформація:  www.alpina.ua

дисперсія акрилового сополімера, вода, модифікуючі аддитиви. Згідно 
європейським нормам допустима концентрація летючих органічних сполук 
(ЛОС) в продукті цієї категорії (кат. А/h) не повинна перевищувати 30 г/л. В 
даному продукті вміст ЛОС менше 1 г/л.  

Придатні основи: Розхід:

Мінеральні основи:
− вапняно-цементні штукатурки
− гіпсові штукатурки 
− гіпсові шпаклівки

в залежності від поглинаючої здатності не більше 5 м² /л (мінімум 200 
мл/м²) на рівній основі. Точний розхід визначається шляхом пробного 
нанесення. 

Кольорові відтінки / Колерування: Структура покриття / Розбавлення:

готова до використання ґрунтівка для підготовки мінеральних основ до 
фарбування для внутрішніх робіт. Ґрунтівка має добру проникаючу здатність, 
знижує та вирівнює водопоглинання сильно поглинаючих основ, таких як 
гіпсові шпаклівки та штукатурки. Не містить розчинників, швидко сохне, 
зменшує витрати фарби. 

ґрунтівку ретельно перемішати. Наносити щіткою або валиком. 
Інструменти промити водою одразу після застосування.

Властивості: Час висихання / Температура застосування:

− Чудова проникна здатність
− Водорозчинна
− Екологічно чиста
− Легко наноситься
− Вирівнює поглинання основи для наступних шарів фарби

при температурі + 20°C та відносній влогості повітря 65% приблизно через 
2 години висихає на поверхні та стійка до дощу, приблизно через 5 годин 
готова до наступної обробки.  При більш низькій температурі та високій 
вологості час висихання відповідно збільшується. Не застосовувати при 
температурі повітря та основи нижче  +5°C та вище +35°С.

Вирівнює поглинання
Економить розхід фарби

Розміри упаковки: Ступінь глянцю:

1 0 л  Шовковисто-матова після висихання

Призначення: Спосіб нанесення / Інструменти:

Alpina EXPERT Grundierung auf Gips

Спеціальна акрилова ґрунтівка глибокого проникнення для 
внутрішніх робіт на гіпсовій основі 

Короткий огляд 

Технічна інформація 



 

Увага: Утилізація:

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. 

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

Зберігання: ТІ № 540_UA_RU станом на січень 2014 р.

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.

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.farben.ua

Нові штукатурки не обробляти 2-4 тижні. 
Нормально поглинаючі та слабо поглинаючі штукатурки проґрунтувати 
матеріалом Alpina EXPERT Grund-Konzentrat. 
Сильно поглинаючі основи проґрунтувати 1-2 рази до насичення ґрунтівкою  
Alpina EXPERT Grundierung auf Gips.

Видалити без залишку шліфуванням, щіткою, скребком, напірними 
струменями води або іншими способами. При вологому очищенні перед 
наступною обробкою дати основі добре висохнути. Ґрунтування 
виконати матеріалом  Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 

Бетон:

Бетонні основи з наявним брудом або піском очистити механічним способом 
або напірними струменями води. Сильно та нормально поглинаючі основи 
проґрунтувати матеріалом  Alpina EXPERT Grund-Konzentrat 

Підготовка основи: Керамічне або облицювальне мурування: 

пил від шліфування видалити. Основа після очистки повинна бути міцною, 
чистою з доброю несною здатністю та без розділяючих речовин. 

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. Нанести Alpina EXPERT 
Grund-Konzentrat розбавленою 1 частину концентрату на 5 частин води.

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

Додаткова інформація 

kontakt 

Технічна інформація 

Alpina EXPERT Grundierung auf Gips 
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