
Ремонт тріщин на фасаді

Тип та короткий опис пошкоджень: тріщини на фасаді будівлі, що виникли внаслідок механічного впливу
та/або впливу тиску від вибухової хвилі. Локальному ремонту підлягають тріщини розміром до 5х5 мм. При
більших розмірах тріщин треба застосовувати інші системи ремонту.

Перед початком робіт рекомендуємо ретельно вивчити пошкодження. За своїм типом розділяють серйозність
пошкоджень: тріщини можуть бути в верхньому декоративному штукатурному шарі, або ж можуть бути
наскрізними та діставати до основного матеріалу стіни. Такі типи пошкоджень можна швидко та легко
відремонтувати локально. Якщо тріщина занадто глибока, знаходиться в самій конструкції стіни та
пошкодила основу стіни, в такому випадку локального ремонту буде замало і потрібно розглядати більш
серйозні рішення для ремонту.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ВІДНОВЛЕННЯ

КРОК 1. Розшивка тріщини. За допомогою будівельного ножа, або гострого
краю шпателя (якщо поверхня достатньо м’яка), треба розшити\розширити
тріщину таким чином, щоб тріщина отримала форму трикутника. Оптимальні
розміри: 5 мм шириною та 5 мм глибиною. Максимальні розміри для
розширення тріщини: 10х10 мм. Після розшивки тріщину слід ретельно
очистити від пилу та залишків штукатурки (шпаклівки). За допомогою щітки
ретельно очистіть пошкоджену зону відкосу від пилу та інших речовин, що
перешкоджатимуть зчепленню матеріалу з поверхнею. Також видаліть залишки

штукатурки, які погано тримаються на поверхні.

КРОК 2. Ґрунтування поверхні. Далі 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 (заповнення) тріщини. Залежно від глибини та
геометричних розмірів тріщини, наносьте шпаклівку за один або за декілька
разів. Заповнюйте пошкодження треба ретельно, уникаючи порожнин, м'яко
притискаючи шпатель до поверхні. Якщо тріщину неможливо зашпаклювати за
один робочий підхід, дайте добре просохнути попередньому шару нанесеної
шпаклівки, потім нанесіть другий шар. Для забезпечення оптимальної адгезії
(зчеплення) перед нанесенням другого шару шпаклівки, рекомендовано
попередньо злегка зволожити перший шар водою. Робоча товщина шару
шпаклівки за один робочий прохід по всій довжині тріщини 10 мм, локально

приблизно 20 мм. Термін висихання при нормальних погодних умовах (температура +20°С; вологість повітря
65%) близько 7 діб.

КРОК 5. 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.


