Технічна інформація

Alpina Naturstein Effekt
Декоративне покриття для внутрішніх робіт з заворожливим
ефектом натурального каменю.
Produktfoto

ColorMix

Короткий огляд
Розмір упаковки:

Ступінь глянцю:

7 кг; 14 кг.

Матовий, шовковисто-глянцевий (залежно від ступеня
пригладжування)

Призначення:

Інструмент / Температура / Нанесення:

Декоративна дрібнозерниста мінеральна маса, для створення
імітацію каменю (наприклад: марморин, гротто, травертин, ефект
бетону та ін.). Легко наноситься. Цей матеріал використовується
як база (білого або іншого кольору) для створення рельєфів будьякої форми. При висиханні можна покривати дисперсійними,
латексними фарбами, акриловими лаками, лазурями та воском.
Добре підходить для використання у внутрішніх приміщеннях
офісів, залів для прийому і конференцій, готелів, банків, кімнат
відпочинку, приватних будівель i т. ін.

Наносити валиком з коротким ворсом і венеціанською
кельмою. Новий шпатель розтерти наждачним папером (400600 грит). Не застосовувати за температури повітря і основи
нижче +10 °C. Продукт вже готовий до застосування і не
потребує розмішування.
Інструменти відразу після застосування промити водою.

Властивості:

Час висихання:

- Тонується в системі ColorMix та за спеціальною колірною
колекцією Alpina Naturstein Effekt;
- Розводиться водою;
- Легко наноситься і структурується;
- Піддається чищенню;
- Відкрита для дифузії.

За кімнатної температури близько +20 °C і вологості не більше
ніж 65 % перший шар можна перекрити наступним шаром вже
за 12 годин. Готовність до подальших обробок через 3 дні. За
нижчої температури та вищої вологості час висихання
відповідно збільшується.

Вимоги до основ:

Витрата:

Основи повинні бути чистими, вільними від розділяючих речовин,
сухими і володіти стійкістю до
навантажень. Глибокі тріщини закрити.

Близько 600 г/м2 на один шар.

Кольорові відтінки / Тонування:

Структура покриття :

Натуральний білий.
Тонується машинним способом у системi ColorExpress, а також
вручну із застосуванням повнотонових і тонувальних фарб.

Ґрунтувальний шар:
На дуже темні та контрастні поверхні попередньо нанести
Alpina Концентрат ґрунтовки.
Фінішний шар:
Нанести Alpina Naturstein Effekt в обраному відтінку в 2 шари з
проміжком на висихання першого шару 12 годин, щоб уникнути
розшарування при наступному нанесенні. Через деякий час
після нанесення розгладити краї з легким натиском. У цьому
випадку, ми рекомендуємо використовувати середній шпатель
(240 мм х 100 мм).

Розведення:
Продукт не потрібно розбаляти.

Додаткова інформація: www.alpina.ua
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Alpina Naturstein Effekt
Придатні основи та їх підготовка
Підготовка основи:

Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з
гарною здатністю до навантажень:

Основа після очищення має бути міцною, чистою, з гарною
здатністю до навантажень і без роздільних речовин.

Матові основи з низькою поглинальною здатністю відразу ж
обробити. Гладким і лакованим поверхням надати шорсткості.

Штукатурки і шпаклівки:

Покриття з низькою здатністю до навантажень, мінеральні
фарби:

Вапняно-цементні штукатурки:
Міцні штукатурки з нормальною поглинальною здатністю
фарбувати без попередньої обробки покривним ґрунтувальним
покриттям. Великопористі штукатурки і штукатруки з сильною
поглинальною здатністю попередньо обробити ґрунтовками
Alpina.

Нетривке покриття лаками, емалями, штукатурками на основі
синтетичні смол, залишки шпалер повністю видалити до міцної
основи. Ґрунтування здійснювати матеріалами Alpina Ґрунтовка
або Alpina EXPERT Концентрат ґрунтовки.

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:
Гіпсові штукатурки відшліфувати, знепилити і нанести
ґрунтовку Alpina.
Бетон:

Поверхні з пліснявою:

Чисті поверхні з нормальною вологовбиральною здатністю
можна фарбувати без попередньої підготовки. Видалити
крейдисті субстанції, з легкої осипом піску.

Вражені цвіллю або грибком поверхні очистити механічним
способом вологою щіткою, шабером або скребком. Покриття
ґрунтовки виконати матеріалами Alpina EXPERT Концентрат
ґрунтовки. Фінішне ґрунтування покриття на сильно уражених
поверхнях виконати з використанням фунгіцидного матеріалу.

Деревина і вироби з деревини:

Основи з дефектами:

Відшліфувати, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Глибокі тріщини закрити. Попередньо обробити, нанести
шпаклівку Alpina і в разі потреби заґрунтувати.

Додаткова інформація
Заходи безпеки:

Утилізація відходів:

Зберігати в недоступних для дітей місцях. Роботи проводити
при достатній вентиляції. При роботі з продуктом не вживати
їжу і напої, не курити. При потраплянні на шкіру або в очі
негайно ретельно промити водою. Не допускати потрапляння в
каналізацію, ґрунт, водойми! Очищення інструментів: відразу
після використання помити водою з милом.

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

Зберігання:
Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці за
температури не нижче +5 °C.
Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній
упаковці.

Склад:

Технічна інформація № A-D238_UA станом на серпень 2018
р.

Гідроксид кальцію, карбонат кальцію, вода. Згідно норм ЄС для
вмісту ЛОС в даному продукті кат. A/a не має перевищувати 30
г/л (2010). Даний продукт містить не більше 1 г/л

Цю технічну інформацію складено згідно з новітніми
розробками і нашим досвідом. З урахуванням виду основ і
конкретних умов на об'єкті покупець / споживач зобов'язаний
перевіряти наші матеріали на придатність до використання з
урахуванням умов відповідного об'єкта. З виходом нового
видання цей документ втрачає свою чинність.

КОНТАКТ

Додаткова інформація: www.alpina.ua
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