
Ремонт осколкових пошкоджень всередині приміщень (більше 3 мм)

Тип та короткий опис пошкоджень: механічні пошкодження поверхні стіни від куль та осколків під час
вибуху.

Перед початком робіт радимо визначити глибину вибоїн та інших пошкоджень поверхні. Так ви можете
застосувати правильні продукти, а в деяких випадках, здешевити та ще більше прискорити відновлення стін.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ВІДНОВЛЕННЯ

КРОК 1. Очищення поверхні. За допомогою щітки ретельно очистіть
пошкоджену ділянку від пилу та інших речовин, що перешкоджатимуть
зчепленню матеріалу з поверхнею. Також видаліть залишки штукатурки, які
погано тримаються на поверхні.

КРОК 2. Ґрунтування поверхні. Заґрунтуйте поверхню матеріалом Alpina
EXPERT Ґрунт універсальний за допомогою щітки. Після цього залишіть
поверхню для висихання не менше ніж на 6 годин.

Порада від EXPERTa! Якщо поверхня має осип піску або дуже швидко поглинає
вологу, необхідно нанести додаткові шари ґрунту. При цьому не слід занадто
перебільшувати з ґрунтуванням, аби не допустити утворення плівки на
поверхні.

КРОК 3. Підготовка матеріалу. Перед ремонтом відкосу підготуйте суміш
Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна. Для цього у відро налийте
прибл. 2 л чистої прохолодної води, насипте вміст мішка (10 кг) і за допомогою
механічного змішувача на малих обертах ретельно перемішайте шпаклівку до
утворення однорідної консистенції, без грудок. Залиште на 5 хв, а потім ще раз
ретельно перемішайте суміш. За необхідності, регулюючи консистенцію
шпаклівки, можете додати невелику кількості води. При нормальних погодних
умовах (температура 20°С, відносна вологість 65%), термін придатності

розчину становить прибл. 2 години. Не змішуйте більше матеріалу, ніж встигнете використати за цей період
та ні в якому разі не розбавляйте вже застиглий матеріал водою.

КРОК 4. Шпаклювання поверхні. Наберіть на шпатель невелику кількість
шпаклівки Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна та наносьте на
пошкоджену, вже підготовану ділянку, заповнюючи шпаклівкою зону
пошкодження. Максимальна товщина нанесення за один робочий прохід
прибл. 20 мм. Якщо глибина пошкодження більш 20 мм, рекомендуємо
заповнювати її за декілька робочих підходів, наносячи кожен наступний шар
після затвердіння попереднього (для окремих локальних ділянок цей термін
становить 7-8 діб). Контролюйте, щоб матеріал повністю та щільно заповнив



всю площину пошкодження. Після закінчення нанесення, шпаклівку потрібно вирівняти металевим
нержавіючим шпателем та залишити поверхню для висихання. Час висихання залежить від товщини шару
матеріалу: не менше 14 діб при товщині шару 20 мм.

КРОК 5. Вирівнювання поверхні. Для вирівнювання поверхні
використовуйте Alpina EXPERT Шпаклівка фінішна інтер’єрна. Ретельно
перемішайте готову суміш до отримання однорідної маси, наберіть на шпатель
невелику кількість матеріалу та нанесіть його на стіну м’яким рухом,
натискаючи на інструмент, поки вибоїна не заповниться повністю. Притисніть
довгий край шпателю до стіни поряд з місцем нанесення шпаклівки та
впевненим рухом знизу до гори проведіть кельмою по всій поверхні з
нанесеним матеріалом та виходячи за її краї. Тепер потрібно залишити

поверхню висохнути. Час висихання залежить від товщини шару матеріалу.

КРОК 6. Шліфування поверхні. Після повного висихання поверхні її
необхідно відшліфувати, щоб створити ідеально рівну поверхню під
фарбування. Для цього вам знадобиться шліфувальний інструмент або
наждачний папір з дрібним або середнім зерном. Після шліфування ретельно
очистіть поверхню від пилу за допомогою щітки або ледь вологої ганчірки, що
не залишає ворс на поверхні.

КРОК 7. Фарбування поверхні. Для фарбування поверхні використовуйте
матеріал Alpina EXPERT Фарба інтер’єрна. Рекомендуємо наносити її у 2 шари
для кращого результату за допомогою валика з середнім
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КРОК 1. Очищення поверхні. За допомогою щітки ретельно очистіть
пошкоджену ділянку від пилу та інших речовин, що перешкоджатимуть
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поверхні.
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фарбування. Для цього вам знадобиться шліфувальний інструмент або
наждачний папір з дрібним або середнім зерном. Після шліфування ретельно
очистіть поверхню від пилу за допомогою щітки або ледь вологої ганчірки, що
не залишає ворс на поверхні.



КРОК 5. Фарбування поверхні. Для фарбування поверхні використовуйте
матеріал Alpina EXPERT Фарба інтер’єрна. Рекомендуємо наносити її у 2 шари
для кращого результату за допомогою валика з середнім ворсом.


