
Ремонт осколкових пошкоджень фасаду (без утеплення)

Тип та короткий опис пошкоджень: Пошкодження відкосів після заміни вікон та дверей. Пошкодження
відкосів від механічного впливу. Часткове або суцільне пошкодження, або руйнування відкосів вікон чи
дверей внаслідок механічного впливу. Пошкодження штукатурного шару (декоративного та/або
вирівнюючого), та/або часткове пошкодження матеріалу стіни.

Перед початком робіт рекомендуємо визначитись с типом пошкодження. Якщо фасад будинку не утеплений,
то в більшості випадків, механічний вплив викликає локальне руйнування штукатурного базового шару
(декоративний шар, вирівнюючий шар). Додатково треба визначити також розміри локальних пошкоджень,
товщину пошкодженого штукатурного шару, тип матеріалу штукатурки. Звертайте увагу на наявність або
відсутність армувальної склосітки.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ВІДНОВЛЕННЯ

КРОК 1. Демонтаж та очищення пошкоджених шарів. Ретельно видаліть
залишки штукатурного шару, які погано тримаються та можуть перешкоджати
міцного склеюванню ремонтного розчину з матеріалом основи.

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 8. Фарбування поверхні. Через 7 діб пофарбуйте поверхню Alpina
EXPERT Фарба фасадна у 2 шари, або будь-якою іншою фарбою Alpina EXPERT
за допомогою валика з середнім ворсом.



Ремонт осколкових пошкоджень фасаду (з утепленням)

Тип та короткий опис пошкоджень: Пошкодження відкосів після заміни вікон та дверей. Пошкодження
відкосів від механічного впливу. Часткове або суцільне пошкодження, або руйнування відкосів вікон чи
дверей внаслідок механічного впливу. Пошкодження штукатурного шару (декоративного та/або
вирівнюючого), та/або часткове пошкодження матеріалу стіни.

Перед початком робіт рекомендуємо визначитись с типом пошкодження. Якщо фасад будинку не утеплений,
то в більшості випадків, механічний вплив викликає локальне руйнування штукатурного базового шару
(декоративний шар, вирівнюючий шар). Додатково треба визначити також розміри локальних пошкоджень,
товщину пошкодженого штукатурного шару, тип матеріалу штукатурки. Звертайте увагу на наявність або
відсутність армувальної склосітки.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ВІДНОВЛЕННЯ

КРОК 1. Демонтаж пошкоджених шарів. При глибокому пошкоджені
попередньо відмітьте ділянку, яку плануєте видалити. Розміри пошкодженої
ділянки визначаються до того місця, де утеплювач міцно тримається на стіні.
Якщо, внаслідок механічного впливу, адгезія утеплювача до стіни не була
порушена та утеплювач міцно тримається на стіні, розміри ділянки демонтажу
повинні складати приблизно на 20 мм більше, ніж саме пошкодження. За
допомогою кутової шліфувальної машини (“болгарки”) виріжте та повністю
видаліть шар утеплювача разом з армувальним шаром та декоративним шаром

(відкрити армувальну склосітку) на 20 мм навкруги вирізу. При незначних пошкодженнях ретельно очистіть
місце пошкодження від пилу, бруду та залишків шарів системи утеплення та зчистіть декоративний шар на 20
мм від краю пошкодження.

КРОК 2. 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 3. Вклеювання утеплювача. За розмірами вирізу підготуйте такий
самий утеплювач (“пломбу”), який використовувався на фасаді. Розміри
утеплювача повинні точно відповідати вирізаній ділянці. При встановлені
підготовленого утеплювача в вирізану ділянку не бажано, щоб розмір щілин
був більшим ніж 1 мм. На одну зі сторін підготовленої “пломби” нанесіть Alpina



EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна, товщиною 3-4 мм та щільно вклейте її в підготовлену та очищену
ділянку. Звертайте увагу на те, щоб шпаклівка не потрапила в щілини між “пломбою” та утеплювачем. При
дрібному пошкоджені щільно заповніть ретельно очищену ділянку матеріалом Alpina EXPERT Шпаклівка
ремонтна універсальна. Звертайте особливу увагу на те, щоб при заповнені пошкодженої ділянки не
утворювалися порожнечі, пошкоджена ділянка повинна бути заповнена шпаклівкою максимально щільно.
При шпаклюванні шар шпаклівки не повинен заходити на попередньо очищену армувальну склосітку фасаду,
створюючи таким чином суцільний шпаклювальний шар.

КРОК 4. Нанесення армувального шару. Заздалегідь підготуйте армувальну
склосітку. Мінімальна щільність склосітки повинна бути не менше 150 г/кв.м.
Радимо використовувати фірмову склосітку Capatect Gewebe. Розмір склосітки
повинен бути на 10 см більший, ніж геометричні розміри відновлюваної ділянки
по всіх напрямках, щоб забезпечити необхідне перекриття “нової” та існуючої
армувальної склосітки. Також, за необхідності, забезпечте перетин 10 см між
смугами армувальної склосітки всередині відновленої ділянки. Армувальний
шар наноситься не раніше ніж через 48 год після монтажу плит утеплювача. За
допомогою зубчастого шпателя (6Х6, 8Х8) нанесіть Alpina EXPERT Шпаклівка

ремонтна універсальна суцільним шаром на поверхню плит утеплювача. Притисніть армувальну склосітку до
щойно нанесеної шпаклівки, розгладьте та розрівняйте рівною стороною шпателя, втоплюючи склосітку в
шпаклівку.

КРОК 5. Нанесення захисного шару шпаклівки. Методом “мокре по
мокрому” нанесіть ще один шар шпаклівки, товщиною 1-1,5 мм та розрівняйте.
Особливу увагу приділіть шпаклюванню ділянок перетину “нової” склосітки та
існуючої. Не допускайте утворення порожнин при шпаклюванні. При
необхідності, для вирівнювання відремонтованої поверхні з поверхнею
основного фасаду можливо нанесення додаткового шару шпаклівки.

КРОК 6. Фарбування поверхні. Через 7 діб пофарбуйте поверхню Alpina
EXPERT Фарба фасадна у 2 шари, або будь-якою іншою фарбою Alpina EXPERT
за допомогою валика з середнім ворсом.


