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Спеціальна антикорозійна ґрунт-емаль для чорних металів 

Швидко висихає • Не потребує ґрунтування • Стійка до води та нафтопродуктів  

Інформація про матеріал 
 

Цільове призначення 

Однокомпонентна ґрунт-емаль для антикорозійного захисту 

чистих або частково іржавих (після видалення пухкого шару) 

металевих поверхонь з чорних металів (сталь, чавун), що не 

вимагає попереднього ґрунтування. Застосовується для 

фарбування металевих конструкцій при будівництві цивільних, 

громадських, промислових будівель і споруд (огорожі, стелажі, 

перила, вежі, верстати та ін.), транспортних засобів (дорожня, 

залізнична, сільськогосподарська техніка) та інших конструкцій, 

експлуатованих як усередині приміщення, так і в атмосферних 

умовах. Використовується для фарбування як нових, так і 

ремонтованих конструкцій. 

 

Властивості 

Швидке висихання, покриття стійке до впливу води, 

нафтопродуктів, масел, бензину. Не вимагає попереднього 

ґрунтування. Забезпечує тривалий захист від корозії зі 

збереженням декоративних властивостей при експлуатації. 

Покриття стійке до перепадів температур від -60 ° C до + 60 ° C. 

 

Ступінь блиску 

Шовковисто-матовий 

 

Склад 

Модифікована алкідна смола, розчинники, пігменти, 

наповнювачі, антикорозійні добавки, сикативи, функціональні 

добавки. 

 

Містить ароматичні вуглеводні, циклічні сполуки, ізобензофуран - 

1,3 - діон, 2-бутанон оксим, кобальт біс (2-етил-гексанат), 2,5 - 

фурандіон, солі металів. 

 

В'яжуча речовина 

Стирол-алкід 

 

Колірний відтінок: 

5 готових кольорів 

• RAL 9003 (Білий) 

• RAL 3000 (Червоний) 

• RAL 8017 (Шоколадний) 

• RAL 7024 (Сірий) 

• RAL 9005 (Чорний) 

 

Тонування 

При замовленні від 600 кг доступне виробниче тонування за 

каталогом RAL. 
 

Запобіжні заходи 

Перед використанням ознайомитися з інструкцією із застосування 

/ маркуванням продукту. Зберігати в недоступному для дітей місці. 

Берегти від джерел займання / нагрівання / іскор / відкритого 

вогню. При використанні - не курити, не споживати їжу. 

Використовувати на відкритому повітрі або в добре вентильованому 

приміщенні. Використовувати рукавички / спецодяг / засоби 

захисту очей / обличчя. Уникати вдихання газу / пари / пилу / 

аерозолів, може викликати подразнення верхніх дихальних шляхів. 

УНИКАТИ ПОПАДАННЯ В ОЧІ, може викликати незворотні наслідки. 

При попаданні обережно промити очі водою протягом декількох 

хвилин. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: Не викликати блювоту! Негайно 

звернутися за медичною допомогою, за можливості показати 

упаковку / маркування продукту. Токсично для водних організмів з 

довгостроковими наслідками. Більш повна інформація щодо 

безпечного поводження знаходиться в паспорті безпеки продукту. 

 

Зберігання 

Зберігати в закритих складських приміщеннях, оберігаючи від 

впливу вологи і прямих сонячних променів. Зберігати і 

транспортувати в щільно закритій тарі за температури від -40°С до 

+40°С. 

 

Утилізація відходів 

Утилізацію відходів проводити відповідно до чинного законодавства 

країни. Порожню упаковку здавати на вторинну переробку. 

Затверділі залишки продукту утилізувати як побутове сміття. 

 

Граничні значення обмежень летких органічних сполук (норми 

України та ЄС) 

Максимально допустимий вміст ЛОС згідно норм України 

(підкатегорія А/9) – 600 г/л. 

Норма ЄС для цієї продукції (кат. A/і): 500 г/л. 

Цей продукт містить не більше 500 г/л ЛОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір упаковки: 10 літрів______________иииииииииииии__________________літрів                                                                                       
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Технологія нанесення покриття 

Підготувати поверхні до нормативного ступеня 

чистоти SA 2 1/2 або ST2 згідно DIN EN ISO 12944-4. 

У разі незначної корозійної активності середовища 

експлуатації можливе проведення ретельного 

очищення від іржі будь-яким способом до ступеня 

чистоти ST3. Поверхню очистити від пилу, знежирити 

розчинником і просушити. Продукт ретельно 

перемішати до однорідності, у разі потреби 

розбавити до робочої в'язкості ксилолом або 

сольвентом не більше 10 об. %. Наносити за 

температури навколишнього середовища не менше 

+5 °C пензлем, валиком або фарборозпилювачем. 

Для оптимального захисту рекомендується наносити 

2 шари матеріалу з терміном висихання між 

шарами понад 2 години, або ж необхідно витримати 

перерву між нанесенням шарів не менш ніж 72 

години. Допускається нанесення матеріалу методом 

«мокре по мокрому» після висихання попереднього 

шару на відлип. Рекомендована товщина сухого 

одношарового покриття становить 40-50 mkm. 

 

Спосіб нанесення покриття 

Наносити фарбопультом, пензлем або валиком для 

алкідних емалей. Інструменти після використання 

очистити розчинником (ксилол, ортоксилол, 

сольвент). 

Рекомендації для нанесення методом розпилення: 

- пневматичне нанесення (пульвер):  

тиск 3 - 4,5 атмосфер, діаметр сопла 1,5-2 мм, 

робоча в'язкість 20-53 с. 

- безповітряне нанесення:  

тиск 4-5 атмосфер, діаметр сопла залежно від 

конфігурації виробу, робоча в'язкість не менше 45 с. 

 

Витрата 

Приблизно 85-100 мл/м2 на 1 шар залежно від 

кольору, шорсткості основи і способу нанесення. 

Реальна витрата визначається пробним 

нанесенням. Для досягнення оптимальних 

антикорозійних властивостей необхідно 

контролювати витрату матеріалу. 

 

Мінімальна температура для нанесення 

+ 5°C для основ та повітря у добре провітрюваних 

приміщеннях. 

 

Час висихання 

Поверхня суха «на відлип» через 30 хвилин, 

нанесення наступного шару через 1 годину. 

Основа має бути очищена, після 

очищення повинна бути міцною і не містити 

речовин, що перешкоджають адгезії (наприклад: 

жирів, масел, смол). 

 

Металеві поверхні 

Підготувати поверхню до нормативного ступеня 

чистоти SA 2 1/2 або ST2 згідно DIN EN ISO 12944-

4. У разі незначної корозійної активності 

середовища експлуатації можливе проведення 

ретельного очищення від іржі будь-яким способом 

до ступеня чистоти ST3. Поверхню очистити від 

пилу, знежирити розчинником і просушити. 

 

Покриття з поганою здатністю до навантажень 

Покриття лаками, емалями з поганою несучою 

здатністю повністю видалити до міцної основи. 

Підготувати металеву поверхню до нормативного 

ступеня чистоти SA 2 1/2 або ST2 згідно DIN EN ISO 

12944-4. При незначній корозійній активності 

середовища експлуатації можливе проведення 

ретельного очищення від іржі будь-яким способом 

до ступеня чистоти ST3.  

 

Старі покриття з хорошою здатністю до 

навантажень  

Глянцеві поверхні і емалеві покриття заматувати і 

знепилити. Попередньо протестувати основу на 

сумісність з Alpina Rapidschutz пробним 

нанесенням. 

 

Технічна інформація № 250-1 • Станом на серпень 2021 р.  

Ця технічна інформація складена на основі новітнього рівня 

техніки та нашого досвіду. З огляду на різноманіття основ та умов 

за місцем використання, покупець / споживач зобов'язаний 

перевіряти наші матеріали під свою відповідальність на 

придатність до передбачуваної цілі застосування. 

 

ДП «Капарол Украіна» 

04112, Україна, м. Київ, 

вул. О.Теліги, 6, корпус 8. 

Бізнес-центр "Форум Вест Сайд" 

тел.: +38 044 379-06-91 

www.alpina.ua 

……..…….Після публікації нового видання ця технічна інформація стає недійсною……………..... 


