
Шовковисто-матовий

Спосіб нанесення:

Спеціальна антикорозійна емаль для поверхонь з чорних 

металів. Поєднує в собі три продукти: адгезійну ґрунтовку, 

декоративну емаль і засіб проти корозії.

Alpina Stop-Rost

(Альпіна Стоп-Рост)

Тара:   

0,75л ; 2,5л; 

Ступінь глянцю:

Антикорозійна емаль 3 в 1

Ґрунтовий шар:

Alpina Stop-Rost без розбавлення. 

Проміжний і фінішний шар:

Alpina Stop-Rost без разбавления.  

У разі потреби (нанесення розпиленням) безпосередньо 

перед нанесенням додати розчинник "Alpina" не більше 

10% від маси продукту, потім ретельно перемішати до 

однорідності продукту. 

Приблизно 100-120 мл / м2 на 1 шар в залежності від 

шорсткості основи і способу нанесення. Реальна витрата 

визначається пробним нанесенням.

Адгезионная ґрунтовка, інгібітор корозії і декоративна емаль в 

одному продукті. Емаль легко наноситься, володіє високою 

покривною здатністю, стійкістю до атмосферних впливів і 

перепадів температури. Оптимальний захист поверхні 

досягається при нанесенні 2-3 тонких шарів. Алкідно-уретанова 

основа забезпечує створення еластичного покриття, стійкого до 

ударів. Має слабкий запах під час нанесення і висихання. 

Можливо нанесення прямо на іржу.

Антикорозійна емаль для поверхонь з чорних металів з 

можливістю нанесення на оцинковану поверхню. Містить 

високоеффективні інгібітори корозії. Підходить для внутрішніх і 

зовнішніх робіт. Забезпечує тривалий захист від іржі зі 

збереженням декоративних властивостей при експлуатації.

Інструмент:

Готові кольори (11 відтінків): білий (RAL 9003); чорний (RAL 9005); 

зелений (RAL 6002); срібний (RAL 9023); темно-коричневий (RAL 

8011); шоколадний (RAL 8017), синій (RAL 5005); червоно-

коричневий (RAL 3011); жовтий (RAL 1021); слонова кістка (RAL 

1015), сірий (RAL 7040).

Витрата:

Поверхні з чорних металів (залізо, сталь), оцинковані поверхні. 

Міцні старі лакофарбові покриття (крім акрилових емалей, фарб і 

порошкових покриттів).Не підходить для поверхонь з сильним 

водним та / або хімічним навантаженням.

За температури (20 ± 2) ° C і відносної вологості повітря (65 ± 5)% 

поверхню суха «від пилу» за 5год. Нанесення наступного шару 

або матеріалу через 8 годин.

Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем.

Не рекомендується наносити за температури менше + 5 ° C. 

Інструменти після використання очистити уайт-спіритом, 

сольвентом або розчинником Alpina.

Призначення:

Придатні основи:

Властивості:

Кольорові тони / Тонування:

Перед нанесенням продукт слід ретельно перемішати! 

Повністю видалити рихлу іржу і забруднення відповідними 

інструментами. Для забезпечення оптимальної довговічності 

рекомендується попередньо зашліфувати поверхню. Міцну іржу 

можна не видаляти. Поверхню знежирити. Нанести за 

температури не менше + 5 ° C. Нанести емаль в 2-3 шари. Для 

зовнішнього застосування нанести 3 тонких шари, для 

внутрішнього досить 2 шарів.

Нанесення /Розбавлення:   

Склад: 

Додаткова інформація:  www.alpina.ua

Час висихання / Температура застосування:

Алкідно-уретанова смола, уайт-спірит, пігменти, наповнювачі, 

антикорозійні добавки, функціональні добавки, сикативи.Вміст 

летких органічних сполук (ЛОС): <500 г / л.
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Alpina Stop-Rost

Підготовка основи: Покриття з низькою несучою здатністю:

Покриття лаками, емалями з поганою несучою здатністю - 

повністю видалити до міцної основи.

Оцинковані поверхні:

Покриття лаками, емалями, що добре витримують 

навантаження:

Металеві поверхні очистити від нетривкої іржі ручним 

шліфуванням (міцну іржу можна не видаляти). Забруднення і 

роздільні речовини (масла, жири) видалити.

Попередньо обробити аміачним розчином (500 мл розчину на 

10 л води) шляхом мокрого шліфування. Промити водою. 

Добре просушити. Після висихання нанести покриття Alpina 

Stop-Rost.

Глянцеві поверхні і емалеві покриття заматувати і знепилити. 

Попередньо протестувати основу на сумісність з Alpina Stop-

Rost пробним нанесенням.

Зберігання:

Зберігати в щільно закритій тарі за температури від -40 ° C до + 

40 ° C, не допускаючи впливу вологи і прямих сонячних 

променів.

Гарантійний термін зберігання: 3 роки в закритій оригінальній 

упаковці з дати виготовлення.

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 рукавички / 

спецодяг / засоби захисту очей / обличчя. Уникати вдихання 

газу / парів / пилу / аерозолів, може викликати подразнення 

верхніх дихальних шляхів. ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ: 

промити великою кількістю води, може спричинити 

подразнення і алергічну реакцію. НЕ ДОПУСКАТИ 

ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ, може спричинити незворотні наслідки. 

При потраплянні обережно промити очі водою впродовж 

декількох хвилин. При ковтанні: Не викликати блювоту! 

Негайно звернутися за медичною допомогою, за можливості 

показати упаковку / маркування продукту. Токсично для водних 

організмів з довготривалими наслідками. Більш повна 

інформація щодо безпечного поводження знаходиться в 

паспорті безпеки продукту і на сайті компанії.

Порожню тару здавати на вторинну переробку. Затверділі 

залишки продукту утилізувати як побутове сміття.

04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус 8. Бізнес-центр "Форум  Вест Сайд"

тел.: +38 044 379-06-91 / моб.: +38 067 678-00-59

E-mail: info@caparol.ua

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего 

уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и 

конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан 

проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели 

использования применительно к условиям соответствующего объекта. С 

выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

Утилізація:Заходи безпеки:

ТІ № UA_200_SB чинна станом на березень 2019 г.
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