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Alpina Ґрунтовка під штукатурку / Alpina EXPERT Grundierung unter Putz 

Спеціальна адгезійна ґрунтовка під декоративні покриття 

Висока адгезія на мінеральних поверхнях • Високо екологічна • Паропроникна • 

Водорозчинна • Тонується в системі Alpina ColorMix 

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 

Готова до застосування водно-дисперсійна 

ґрунтовка з мінеральним наповнювачем 

для створення адгезійної шорсткої 

поверхні, для зовнішніх і внутрішніх робіт. 

Продукт створює основу для нанесення 

рельєфних фарб і декоративних 

штукатурок. Призначена для нанесення на 

щільні, гладкі, невбираючі або 

слабковбираючі поверхні, бетон, полімер-

мінеральні клейові суміші. Підходить для 

підготовки основи під декоративні 

матеріали Alpina Effekt і в якості адгезійної 

ґрунтовки в системах утеплення. Тонується 

під колір фінішного покриття. 

 

Властивості 

Продукт має високу адгезію до мінеральних 

і водно-дисперсійних основ, володіє 

водовіштовхуючими властивостями, має 

слабкий запах, екологічний і 

атмосферостійкий. Має високу 

паропроникність (клас V1 згідно ДСТУ EN 

+1062). Забезпечує якісне нанесення. 

Тонується в колір фінішного покриття. 

Склад 

Дисперсія акрилового сополімеру, вода, 

мінеральні наповнювачі, пігмент, аддитиви. 

 

Відтінок 

Без тонування – білий. 

 

Тонування 

Продукт застосовується як біла 

ґрунтувальна фарба або затонована 

машинним способом під колір фінішного 

покриття за допомогою Alpina ColorMix, а 

також вручну. 

 

Граничні значення вмісту летких органічних 

сполук (норми України і Європейського 

Союзу), зміст ЛОС в продукті 

 

Максимальний вміст ЛОС відповідно до 

норм України (підкатегорія А/3) - 75 г/л. 

Граничне значення вмісту ЛОС відповідно 

до норм ЄС (кат. А/с) - 40 г/л. 

Вміст ЛОС в даному продукті не перевищує 

1 г/л. 

Заходи безпеки 

Зберігати в недоступних для дітей місцях. 

Роботи проводити при достатній вентиляції 

приміщення. При роботі з продуктом не брати 

їжу і напої, не курити. При контакті зі шкірою 

або очима негайно ретельно промийте їх 

водою. Не допускати попадання в 

каналізацію, грунт, водойми! Відразу після 

використання помити інструмент водою з 

милом. Під час нанесення продукту не 

допускати потрапляння його на навколишні 

поверхні. Відразу ж змивати бризки з 

лакованих, скляних, керамічних, металевих 

поверхонь і поверхонь з натурального 

каменю. 

 

Зберігання 

Зберігати в щільно закритій упаковці в 

прохолодному місці при температурі не 

менше + 5°C. Гарантійний термін зберігання: 

24 місяці в закритій оригінальній упаковці. 

 

Утилізація 

Невикористані рідкі залишки матеріалу 

здавати в пункти прийому лакофарбових 

відходів. Сухі залишки і упаковку утилізувати 

як побутове сміття.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір упаковки: 8 кг, 16 кг _______________літ                                                                в                                                                                      



Нанесення   …Придатні основи та їх попередня підготовка               _...___  

Технологія нанесення покриття 

Перед використанням ґрунтовку ретельно 

перемішати. Якщо продукт затонований - 

пробним нанесенням переконайтесь у 

відповідності тонування ґрунтовки 

необхідному кольором. Нанести ґрунтовку в 

1 шар. Для забезпечення необхідних 

характеристик ґрунтовка повинна бути 

нанесена з витратою не менше 250 г/м2 

 

Спосіб нанесення покриття 

Ґрунтовка наноситься валиком або щіткою. 

Перед використанням матеріал потрібно 

ретельно перемішати. Сильно пористі 

поверхні, високо-поглинаючі, ті, що мають 

осип необхідно заґрунтувати ґрунтовкою 

глибокого проникнення Alpina EXPERT 

Grund-Konznetrat (розведеної в пропорції 1: 

4). Для адгезійного покриття - нанести Alpina 

EXPERT Grundierung unter Putz, розведену 

максимум 10% (об’єму) води при 

необхідності (наприклад для сильно 

поглинаючих та рельєфних основ). 

 

Витрата 

1 літра вистачає приблизно на 4 м² (бл. 250 

мл/м²) на один шар на гладкій поверхні з 

нормальним рівнем поглинання. На 

шорсткуватих поверхнях витрата відповідно 

збільшується. Реальна витрата сильно 

залежить від стану поверхні і визначається 

за допомогою тестового нанесення. 

 

Мінімальна температура для нанесення 

Не наносити при температурі поверхні та 

повітря нижче +5°C.  

 

Час висихання 

При температурі +20°C і відносній вологості 

повітря 65% поверхневий шар висихає 

приблизно через 4-6 годин; Через 12 годин 

обробляти далі. При більш низьких 

температурах і більш високій відносній 

вологості час може збільшитися.  

Мох, водорості, застарілі відшарування і 

відкладення бруду видалити без залишку 

струменями води під тиском або сухим 

механічним способом. Основа після 

очищення має бути міцною, чистою, із 

здатністю до навантажень і без 

розділяючих речовин. 

 

Вапняно-цементні штукатурки  

Нові вапняно-цементні штукатурки 

рекомендується не обробляти 4 тижні. 

Частково поштукатурені ділянки повинні 

добре затвердіти і висохнути. 

На нормально і слабо-поглинаючі 

штукатурки наносити продукт без 

попереднього ґрунтування. Пористі, 

сильно поглинаючі і ті, що мають легкий 

осип штукатурки потрібно попередньо 

заґрунтовати ґрунтовкою глибокого 

проникнення Alpina EXPERT Grund-

Konznetrat (розведену в пропорції 1: 4). 

 

Бетон 

Бетонні підстави з відкладеннями бруду 

або з осипом очистити механічним 

способом або напірними струменями 

води. На нормальні бетонні основи 

наносити Alpina EXPERT Grundierung unter 

Putz без попередньої обробки. 

 

Гіпсові штукатурки і шпаклівки 

Після кожного шліфування проґрунтувати 

матеріалом Alpina EXPERT Grundierung auf 

Gips 1-2 рази до насичення поверхні. 

Потім нанести ґрунтувальне покриття 

Alpina EXPERT Grundierung unter Putz 

розведеною максимум 5% води. 

Покриття з поганою здатністю до 

навантажень 

Видалити без залишку шліфуванням, 

щіткою, скребком, напірними 

струменями води або іншим відповідним 

способом. Після вологого очищення перед 

подальшою обробкою дати основі добре 

висохнути. Попереднє ґрунтування 

виконати ґрунтовкою глибокого 

проникнення Alpina EXPERT Grund- 

Konzentrat (розведеної 1: 4). Потім 

нанести ґрунтувальне покриття Alpina 

EXPERT Grundierung unter Putz розведеної 

максимум 5% води. 

 

Покриття лаками, емалями і 

дисперсійними фарбами зі здатністю до 

навантажень 

Глянцеві поверхні і емалеві покриття 

зашліфувати і знепилити. Брудні з осипом 

старі покриття очистити напірними 

струменями води. Нанести покриття 

ґрунтовки Alpina EXPERT Grundierung 

unter Putz розведеної максимум 5% води. 

 

Підкладки з дефектами 

Дрібні дефекти (до 3 мм) зашпаклювати 

фінішної шпаклівкою Alpina. Великі 

дефекти відремонтувати ремонтним 

розчином. Зашпакльовані ділянки 

проґрунтувати матеріалом Alpina EXPERT 

Grundierung unter Putz. 
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