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Залежно від бажаної структури і властивостей основи – прибл. 

700-1500 г/м².

Основа має бути чистою, сухою, міцною, здатною до

навантажень та не містити роздільних речовин (антиадгезивів). 

Можна наносити на такі поверхні, як штукатурка, гіпсокартон, 

бетон, цегла.

Білий.

Тонується з використанням не більше 10% повнотонових та

тонувальних фарб Alpina Kolorant. При додаванні більшої

кількості повнотонових фарб утворюються дуже невиразні

структури.

Час висихання:

Матова.

Венеціанський шпатель з нержавіючої сталі із заокругленими 

краями, щітка «тисяча ліній», гумовий шпатель для ефекту 

«дерево», пластиковий шпатель для легкого розгладжування, 

губка з целюлози «напівмісяць», шпатель «ArteTwin Effekt». Не 

використовувати за температури повітря і основи нижче +5°C.

Інструменти відразу після використання промити водою.

Для пластичних покриттів, які добре структуруються

(моделюються), всередині приміщення. Може використовуватись 

як тонка шпаклівка. Поверх Alpina Multispachtel Effekt можна 

наносити всі дисперсійні, латексні фарби та акрилові лаки та 

лазурі з асортименту Alpina. Як тонка шпаклівка добре 

розтягується, наповнює і чудово шліфується в сухому стані.

Тонування:

Призначення:

Додаткова інформація:  www.alpina.ua  

Інструмент / Температура / Нанесення:

Витрата:Придатні основи:

Структура покриття / Розведення:

Властивості:

За кімнатної температури близько +20 °C і вологості не більше 

ніж 65 % покриття стає сухим на поверхні за 24 години. За 

нижчої температури та вищої вологості час висихання 

збільшується. Повністю висихає та може піддаватися впливу 

навантаження приблизно через 3 дні.

− Водорозчинна;

– Здатна до дифузії;

– Легко наноситься та структурується;

– Легко ущільнюється;

− Шліфується в сухому стані;

– Піддається очищенню.

Ґрунтувальне або проміжне покриття:

Нанести рівномірний шар Alpina EXPERT Grundierung unter

Putz. На поверхні з гарною або нерівномірною поглинальною 

здатністю попередньо нанести ґрунтувальне покриття Alpina 

Ґрунтовка або Alpina EXPERT Концентрат

ґрунтовки.

Фінішне покриття:

Залежно від бажаної структури розвести Alpina Multispachtel 

Effekt водою не більше ніж на 5%. При тонуванні 

повнотоновими

та тонувальними фарбами Alpina Kolorant нанести матеріал

Alpina Multispachtel Effekt нерозведеним.

Кольорові відтінки:

8 кг; 16 кг.

Розміри упаковки:

Alpina Multispachtel Effekt

Ступінь глянцю:

Дисперсійна маса для структурного покриття і тонкого

шпаклювання.

Короткий огляд
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Поліакрилатна смола, діоксид титану, карбонат кальцію, вода, 

гліколевий ефір, присадки, консерванти. Згідно з 

європейськими нормами, вміст летких органічних речовин 

(ЛОС) в продукті (Кат. A / a) не має перевищувати 30 г/л. У 

цьому продукті ЛОС менше 1 г/л.

                                Додаткова інформація:  www.alpina.ua  

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.

Заходи безпеки: Утилізація відходів:

Невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти 

прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки і упаковку 

утилізувати як побутове сміття.

Склад: Технічна інформація № A-D242_RU станом на березень 

2016 р.

Зберігання:

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.

Гіпсові і готові штукатурки, гіпсокартонні панелі:

Зашпаклювати стикувальні шви, зашліфувати місця спікання на 

штукатурках і шпаклівках, знепилити і нанести ґрунтовку Alpina.

Покриття, що володіє поганою здатністю до навантажень, з 

лаку, дисперсійних фарб і штукатурок на основі синтетичних 

смол. На гладкі слабопоглинаючі основи нанести ґрунтувальне 

покриття матеріалом Alpina EXPERT Grundierung unter Putz. На 

високопористі, сипучі або високопоглинаючі поверхні нанести 

ґрунтовку Alpina.

Бетон: Основи з дефектами:

Зберігати в щільно закритій упаковці в прохолодному місці за 

температури не нижче +5 °C.

Гарантійний термін зберігання: 24 місяці в закритій оригінальній 

упаковці.

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. 

Попередньо обробити, нанести шпаклівку Alpina і в разі 

потреби заґрунтувати.

За наявності роздільних речовин, а також осипання покритів, їх 

необхідно видалити і поверхню попередньо обробити 

ґрунтовками Alpina.          

Alpina Multispachtel Effekt

Підготовка основи: Покриття лаками, емалями і дисперсійними фарбами з 

гарною здатністю до навантажень:

Штукатурки і шпаклівки: Покриття з низькою несною здатністю, мінеральні фарби:

Основа після очищення має бути міцною, чистою, з хорошою 

здатністю витримувати навантаження, без роздільних речовин і 

рівною. Залежно від шорсткості нанести на основу 1-2 шари 

шпаклівки Alpina. Після висихання шпаклівки поверхню 

відшліфувати і обробити ґрунтовками Alpina.

Матовим, глянцевим і лаковим поверхням необхідно надати 

шорсткості методом шліфування. Нанести ґрунтувальний шар 

матеріалом Alpina EXPERT Grundierung unter Putz.

Придатні основи та їх підготовка
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