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Ремонт пошкодженої системи утеплення

Ремонт тріщин на фасаді

Ремонт тріщин всередині приміщень (більше 3 мм)

Ремонт тріщин всередині приміщень (менше 3 мм) 

Ремонт зовнішніх відкосів (без утеплення)

Ремонт зовнішніх відкосів (з утепленням)

Ремонт внутрішніх віконних та дверних відкосів

Ремонт осколкових пошкоджень фасаду (без 
утеплення)

Ремонт осколкових пошкоджень фасаду (з 
утепленням)

Ремонт осколкових пошкоджень всередині 
приміщень (більше 3 мм)

Ремонт осколкових пошкоджень всередині 
приміщень (менше 3 мм)

Фарбування стін зі слідами кіптяви, іржі та плям 
від води всередині приміщення



Ремонт пошкодженої системи утеплення 
Тип та короткий опис пошкоджень: Локальні (часткові) 
пошкодження системи утеплення фасаду.
Внаслідок механічного впливу або безпосереднього впливу 
ударної хвилі на фасад будівлі. Частковий або повний відрив 
утеплювача від стіни будівлі, руйнування декоративного та 
армувального шарів.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ

КРОК 1. Демонтаж пошкодженої ділянки системи утеплення. За допомогою 
кутової шліфувальної машини (“болгарки”) повністю видаліть пошкоджені 
шари системи утеплення до основи стіни. Перевірте, чи міцно тримаються краї 
утеплювача на стіні: дуже важливо, щоб адгезія шару утеплювача по краях 
демонтованої ділянки не була порушена і утеплювач міцно тримався на стіні. 
Якщо є сумніви стосовно міцності адгезії утеплювача, треба додатково 
розширити (вирізати) ділянку демонтажу утеплювача, вона повинна мати рівну 
геометричну форму з рівними кутами (90°). Краї утеплювача, який залишається 
на стіні (і має початкову адгезію), повинні бути також геометрично рівними. 
Треба уважно контролювати як адгезію утеплювача до клейової суміші, так і 
адгезію клейової суміші до стіни. По краях демонтованої ділянки з 
непошкодженими шарами системи утеплення, треба ретельно видалити 
декоративний шар та верхній армувальний шар, таким чином, щоб було видно 
армувальну склосітку на 10 см з кожного боку.

КРОК 2. Очищення та ремонт стіни після демонтажу. Повністю видаліть 
залишки клейової суміші на стіні. Також повністю демонтуйте залишки 
дюбельного кріплення системи утеплення. Стіну ретельно очистіть від пилу, 
бруду та інших розділяючих речовин. При необхідності, зашпаклюйте наявні 
пошкодження стіни за допомогою Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна 
універсальна.

КРОК 3. Підготовка утеплювача. аздалегідь підготуйте утеплювач згідно 
геометричних розмірів демонтованої ділянки. Якщо для відновлення шару 
утеплювача потрібно використати декілька листів утеплювача, потрібно 
враховувати, що при приклеюванні листів утеплювача треба дотримуватись 
шахового порядку монтажу утеплювача. Також майте на увазі, що краї “нового” 
утеплювача мають щільно прилягати до країв існуючого утеплювача без 
видимих щілин. Тип та товщина утеплювача повинні відповідати товщині та 
типу існуючого утеплювача.3
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КРОК 4. 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. Ні в якому разі не розбавляйте вже 
застиглий матеріал водою.

КРОК 5. Монтаж утеплювача. За допомогою зубчастого шпателя (6Х6, 8Х8) 
нанесіть шпаклівку Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна
суцільним шаром на одну із сторін утеплювача. Щільно притисніть лист 
утеплювача до поверхні, злегка похлопайте рукою по поверхні утеплювача, щоб 
забезпечити повний розподіл шпаклівки між стіною та утеплювачем. При 
монтажі декількох плит утеплювача обов'язково враховуйте принцип перетину 
плит утеплювача, щоб запобігти утворенню тріщин. Краї утеплювача, що 
монтується, повинні щільно прилягати до країв існуючого утеплювача на стіні. 
Слідкуйте за тим, щоб шпаклівка не потрапляла в стики між плитами 
утеплювача. Щілини між плитами утеплювача розміром більш 5 мм заповнюйте 
смугами утеплювача того ж типу, що використовується при ремонті.
Увага! При роботі з мінеральною ватою, в якості утеплювача обов’язково 
використовуйте будівельні рукавички!

КРОК 6. 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 7. 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. Залишити 
поверхню до повного висихання - 1 доба для кожного 1 мм товщини шару.

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. Другий шар фарби наноситься через 
6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 годин.
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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 2 години.
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.

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 РЕМОНТУ

5



№1В
ГЕРМАНИИ

№1 В
ГЕРМАНИИ

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: 1 доба на кожний 1 мм товщини шару.

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. Другий шар фарби наноситься через 
6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 годин.

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. Ні в якому разі не розбавляйте вже 
застиглий матеріал водою.
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КРОК 1. Очищення поверхні. 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).

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 2 години.
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. Ні в якому разі не розбавляйте вже 
застиглий матеріал водою.
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Ремонт тріщин всередині приміщень 
(більше 3 мм)
Тип та короткий опис пошкоджень: Пошкодження стін чи 
осадка стіни від вибухової хвилі.
Перед початком робіт радимо визначити глибину та ширину 
тріщин на 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 РЕМОНТУ

Що потрібно для ремонту?
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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: 1 доба на кожний 1 мм 
товщини шару.

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 ворсом. Другий шар 
фарби наноситься через 6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 
годин.

8
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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. Далі заґрунтуйте поверхню матеріалом Alpina 
EXPERT Ґрунт універсальний за допомогою щітки. Після цього залишіть 
поверхню для висихання не менше ніж на 2 години.
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. Шпаклювання поверхні. Наберіть на шпатель невелику кількість 
шпаклівки Alpina EXPERT Шпаклівка фінішна інтер’єрна та наносьте на 
пошкоджену, вже підготовану ділянку, заповнюючи шпаклівкою глибину 
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 вирівняйте металевим 
нержавіючим шпателем та залишіть поверхню для висихання. Час висихання 
залежить від товщини шару матеріалу: 1 доба на кожний 1 мм товщини шару.

Ремонт тріщин всередині приміщень 
(менше 3 мм)
Тип та короткий опис пошкоджень: Пошкодження стін чи 
осадка стіни від вибухової хвилі.
Перед початком робіт радимо визначити глибину та ширину 
тріщин на 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 РЕМОНТУ
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КРОК 4. 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 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. Другий шар 
фарби наноситься через 6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 
годин.



КРОК 1. Очищення та підготовка поверхні. 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. За допомогою 
захисної плівки та малярної стрічки заклейте віконну раму або двері, щоб 
захистити їх від забруднення під час роботи.

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

Ремонт зовнішніх відкосів 
(без утеплення)
Тип та короткий опис пошкоджень: Пошкодження відкосів 
після заміни віконних та дверних конструкцій.
Часткове або повне руйнування відкосів вікон чи дверей 
внаслідок механічного впливу від вибухів.
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 розміри 
локальних пошкоджень, товщину пошкодженого штукатурного 
шару, тип штукатурки.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ
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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. Ні в якому разі не розбавляйте вже 
застиглий матеріал водою.

КРОК 4. Встановлення кутника. Встановіть та зафіксуйте армувальний 
кутник, втоплюючи одну або обидві сторони армувальної сітки кутника в 
нанесений шар шпаклівки. Зашпаклюйте поверхню матеріалом Alpina EXPERT 
Шпаклівка ремонтна універсальна, перекриваючи кутник.

КРОК 5. Шпаклювання поверхні. Наберіть на шпатель невелику кількість 
шпаклівки Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна та наносьте на 
пошкоджену, вже підготовану ділянку відкосу, заповнюючи шпаклівкою всю 
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). Після нанесення, шпаклівку потрібно вирівняти металевим 
нержавіючим шпателем та залишити поверхню для висихання. Час висихання 
залежить від товщини шару матеріалу: 1 доба на кожний 1 мм товщини шару.

КРОК 6. Фарбування поверхні. Для фарбування поверхні використовуйте 
матеріал Alpina EXPERT Фарба фасадна. Рекомендуємо наносити її у 2 шари 
для кращого результату за допомогою валика з середнім ворсом. Другий шар 
фарби наноситься через 6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 
годин.
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КРОК 1. Демонтаж пошкоджених шарів. Якщо відкоси були утеплені, треба 
повністю видалити пошкоджений декоративний, армуючий шари, а також шар 
утеплювача. Якщо армувальний кутник зазнав пошкодження, його теж 
необхідно акуратно видалити. Якщо примикання системи утеплення до віконної 
рами було влаштовано за допомогою спеціального профіля, його також треба 
ретельно видалити. При видалені армувального кутника залиште вільною зону 
перетину армувальної сітки кутника та армувальної сітки фасаду мінімум на 10 
мм. Після видалення утеплювача, за допомогою щітки ретельно очистіть відкос, 
а також видаліть залишки штукатурки, що погано тримаються поверхні. Якщо 
частина утеплювача основного фасаду зазнала пошкоджень, за допомогою 
будівельного ножа або “болгарки” виріжте пошкоджену ділянку утеплювача. 
Утеплювач, який погано тримається на фасаді, повністю видаліть, при цьому, 
особливу увагу приділіть тому, щоб частина утеплювача, яка демонтується, 
мала рівну геометричну форму (рівний квадрат чи прямокутник) та рівні краї.

Ремонт зовнішніх відкосів 
(з утепленням)
Тип та короткий опис пошкоджень: Пошкодження відкосів 
після заміни віконних та дверних конструкцій. Часткове або 
повне руйнування відкосів вікон чи дверей внаслідок 
механічного впливу від вибухів. Пошкодження штукатурного 
шару (декоративного та/або вирівнюючого), структури стіни.
Перед початком робіт радимо визначитись с типом 
пошкодження. Якщо фасад будинку утеплений, то, в більшості 
випадків, механічний вплив викликає локальне або повне 
руйнування шару утеплювача, а також армувального та 
декоративного шару, який використовувався для утеплення 
відкосів. При заміні вікон та дверей, пошкоджень зазнають 
також зони примикання системи утеплення до віконних рам.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ
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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. Ні в якому разі не розбавляйте вже 
застиглий матеріал водою.
КРОК 3. Нанесення матеріалу на утеплювач. Спочатку підготуйте смуги 
утеплювача, попередньо вирізавши їх за шириною, відповідно до ширини 
відкосу. Утеплювач повинен максимально щільно прилягати до віконної або 
дверної рами. Як правило, відкоси утеплюють пінополістирольними плитами 
або екструдованим пінополістиролом, завтовшки 20-30 мм. Перед нанесенням 
матеріалу на гладку поверхню екструдованого пінополістиролу, її 
рекомендується зашліфувати за допомогою грубого шліфувального паперу, 
щоб покращити зчеплення матеріалу з поверхнею, потім видаліть пил. Нанесіть 
матеріал Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна за допомогою 
металевої зубчастої кельми (розмір зубців 6х6 мм) суцільним шаром та 
розрівняйте за допомогою кельми.

КРОК 4. Монтаж утеплювача. Після нанесення Alpina EXPERT Шпаклівка 
ремонтна універсальна на утеплювач, щільно притискаємо його до відкосу. За 
допомогою будівельного рівня контролюйте горизонтальне та вертикальне 
відхилення. Також контролюйте, щоб шпаклівка не потрапляла між 
утеплювачем та віконною\дверною рамою. Залишаємо на 48 годин для 
зчеплення матеріалу з поверхнею та висихання.

КРОК 5. Монтаж армувального кутника та армувального шару. Після 
нанесення Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна на утеплювач, 
щільно притискаємо його до відкосу. За допомогою будівельного рівня 
контролюйте горизонтальне та вертикальне відхилення. Також контролюйте, 
щоб шпаклівка не потрапляла між утеплювачем та віконною\дверною рамою. 
Залишаємо на 48 годин для зчеплення матеріалу з поверхнею та висихання.

КРОК 6. Нанесення захисного шпаклювального шару. Після формування 
армувального шару, одразу ж методом “мокре по мокрому” нанесіть 
шпаклювальний шар товщиною 1-2 мм та ретельно його вирівняйте.
Пластиковий кутник та армувальна сітка повинні бути повністю закриті 
шпаклівкою. Залишити поверхню для висихання: 1 доба на кожний 1 мм 
товщини шару.

КРОК 7. Фарбування поверхні. Для фарбування поверхні використовуйте 
матеріал Alpina EXPERT Фарба фасадна. Рекомендуємо наносити її у 2 шари 
для кращого результату за допомогою валика з середнім ворсом. Другий шар 
фарби наноситься через 6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 
годин.
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КРОК 1. Очищення та підготовка поверхні. 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. За допомогою 
захисної плівки та малярної стрічки заклейте віконну раму або двері, щоб 
захистити їх від забруднення під час роботи.

КРОК Заґрунтуйте поверхню матеріалом Alpina EXPERT Ґрунт універсальний
за допомогою щітки. Після цього залиште поверхню для висихання не менше 
ніж на 2 години.
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. Ні в якому разі не розбавляйте вже 
застиглий матеріал водою.15

Ремонт внутрішніх віконних та дверних
відкосів
Тип та короткий опис пошкоджень: Пошкодження відкосів 
після заміни віконних та дверних конструкцій. Часткове або 
повне руйнування відкосів внаслідок механічного впливу від 
вибухів.
Перед початком робіт рекомендуємо визначитись с типом та 
розміром пошкодження, виміряти товщину пошкодженого 
штукатурного шару, а також визначити тип штукатурки, щоб 
правильно підібрати матеріали для ремонту.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ

Що потрібно для ремонту?
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КРОК 4. Встановлення кутника. Встановіть та зафіксуйте армувальний 
кутник, втоплюючи одну або обидві сторони армувальної сітки кутника в 
нанесений шар шпаклівки. Зашпаклюйте поверхню матеріалом Alpina EXPERT 
Шпаклівка ремонтна універсальна, перекриваючи кутник.

КРОК 5. Шпаклювання поверхні. Наберіть на шпатель невелику кількість 
шпаклівки Alpina EXPERT Шпаклівка ремонтна універсальна та наносьте на 
пошкоджену, вже підготовану ділянку відкосу, заповнюючи шпаклівкою всю 
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). Після нанесення, шпаклівку потрібно вирівняти металевим 
нержавіючим шпателем та залишити поверхню для висихання. Час висихання 
залежить від товщини шару матеріалу: 1 доба на кожний 1 мм товщини шару.

КРОК 6. Вирівнювання поверхні. Для вирівнювання та підготовки поверхні під 
фарбування, використовуйте матеріал Alpina EXPERT Шпаклівка фінішна 
інтер’єрна. Ретельно перемішайте продукт чистим інструментом до утворення 
однорідної маси. Для нанесення вам знадобиться маленький шпатель для 
набору матеріалу та великий шпатель для нанесення матеріалу, а також для 
заповнення дефектів та вирівнювання покриття. Наберіть на шпатель невелику 
кількість матеріалу та нанесіть його на всю поверхню м’якими рухами, при 
цьому товщина шару не повинна перевищувати 2 мм. Притисніть довгий край 
шпателя до стіни та впевненим рухом знизу догори нанесіть матеріал на всю 
поверхню. Після закінчення роботи, залиште поверхню для висихання не менше 
ніж на 24 години.

КРОК 7. 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 8. 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. Другий шар 
фарби наноситься через 6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 
годин.
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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 2 години.
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.

Ремонт осколкових пошкоджень фасаду
(без утеплення)

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ
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Тип та короткий опис пошкоджень: Локальні (часткові) 
пошкодження фасаду з утепленням, без утеплення, або 
поверхні оштукатуреного паркану. Локальні пошкодження 
фасаду з утепленням або без утеплення  від механічного 
впливу (осколкові та/або кульові пошкодження). Часткове або 
повне пошкодження декоративного, армувального та шару 
утеплювача до несучої конструкції.

Що потрібно для ремонту?
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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. 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 підготовлену 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: 1 доба для кожного 1 мм 
товщини шару.

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. Другий шар фарби наноситься через 
6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 годин.

18



19

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.

Ремонт осколкових пошкоджень фасаду
(з утепленням)

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ

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?
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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. 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. Час 
висихання залежить від товщини шару матеріалу: 1 доба для кожного 1 мм 
товщини шару.

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. Другий шар фарби наноситься через 
6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 годин.
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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 2 години.
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. Ні в якому разі не розбавляйте вже 
застиглий матеріал водою.

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 РЕМОНТУДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ
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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: 1 доба на кожний 1 мм 
товщини шару.

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: 1 доба на кожний 1 мм товщини шару.

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 ворсом. Другий шар 
фарби наноситься через 6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 
годин.
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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 2 години.
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.

Ремонт осколкових пошкоджень
всередині приміщень (менше 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 РЕМОНТУДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ
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КРОК 3. Шпаклювання поверхні. Наберіть на шпатель невелику кількість 
шпаклівки Alpina EXPERT Шпаклівка фінішна інтер’єрна та наносьте на 
пошкоджену, вже підготовану ділянку, заповнюючи шпаклівкою глибину 
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 вирівняйте металевим 
нержавіючим шпателем та залишіть поверхню для висихання. Час висихання 
залежить від товщини шару матеріалу: не менше ніж на 24 години.

КРОК 4. 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 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. Другий шар 
фарби наноситься через 6 годин, поверхня готова до експлуатації через 12 
годин.
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КРОК 1. Очищення та підготовка поверхні. Ретельно вимийте поверхню 
водою або 3-5% розчином соди у воді ганчіркою або апаратом для миття водою 
під тиском. Це необхідно, щоб зняти зовнішній шар забруднень та підготувати 
стіну для більш якісного фарбування. Після миття дайте поверхні повністю 
висохнути. Зазвичай в нормальних умовах для цього може знадобитися від 24 
до 72 годин. Тільки після цього можна переходити до наступного етапу. Після 
повного висихання поверхні необхідно ізолювати поверхні з якими ми не 
будемо працювати. Вікна, двері, батареї, пройми, розетки та ін., необхідно 
захистити малярною стрічкою та поліетиленом.

КРОК 2. Ґрунтування поверхні. Якщо основа після висихання міцна але має 
невеликий осип піску, заґрунтуйте поверхню матеріалом Alpina EXPERT Ґрунт 
універсальний за допомогою щітки. Після цього залиште поверхню для 
висихання не менше ніж на 2 години. Якщо поверхня не має такого дефекту, 
поверхню не треба ґрунтувати.
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.

Фарбування стін зі слідами кіптяви, іржі
та плям від води всередині приміщення
Тип та короткий опис пошкоджень: під час пожежі сажа, 
кіптява, смола досить сильно забиваються в усі найменші 
щілини та тріщини на поверхні. Також сліди від потопу на 
поверхні залишаються одними з найважчих плям для 
видалення.
Перед початком робіт необхідно визначити ступінь 
пошкодження поверхні. Для того, щоб переконатись, що 
поверхня ціла, не має відшарувань та здатна нести 
навантаження, необхідно оглянути всю площу поверхні та 
тактильно перевірити її на міцність.

Що потрібно для ремонту?

ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З РЕМОНТУ
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КРОК 3. Підготовка матеріалу. Відкрийте кришку, фарбу Alpina EXPERT 
Фарба ізолююча універсальна ретельно перемішайте та затонуйте у бажаний 
колір за допомогою Alpina EXPERT Пігмент-концентрат для тонування. Після 
тонування ще раз ретельно перемішайте фарбу та впевніться, що пігмент 
повністю розчинився.
Порада від EXPERTa! Зверніть увагу, що Alpina EXPERT Фарба ізолююча 
універсальна наноситься без розбавлення. Розбавивши фарбу водою або 
ґрунтом ізолюючи властивості більше не гарантуються.

КРОК 4. Фарбування поверхні. Для фарбування рекомендуємо 
використовувати поліамідний валик з довжиною ворсу від 9 до 14 мм. Наносьте 
фарбу від кута до кута по всій поверхні стіни рівномірно розподіляючи її по всій 
поверхні. Наступний шар нерозбавленої фарби наносьте не раніше ніж через 24 
години. Поверхня повністю суха та готова до експлуатації не менше ніж через 
24 години.
Порада від EXPERTa! Зверніть увагу чим менший ворс – тим більш гладка 
поверхня вийде, проте набирати фарбу на валик під час робіт доведеться 
значно частіше.

КРОК 5. Перевірка поверхні. Після висихання другого шару фарби ретельно 
огляньте поверхню та визначте, чи досягнуто максимальний рівень ізоляції 
забруднень. Якщо забруднення проявилися на поверхні, нанесіть ще один шар 
ізолюючої фарби. Важливо, щоб після висихання поверхні, візуально не 
залишилося плям від забруднень. Тільки в такому випадку можете переходити 
до подальшого фінішного оздоблення, або закінчувати ремонтні роботи.
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01 Сумська пшениця

02 Одеський пісок

03 Рівненський бурштин

04 Дніпровська осінь

05 Мелітопольська черешня

2,5л

2,5л

2,5л

2,5л

2,5л

5л

5л

5л

5л

5л

10л

10л

10л

10л

10л
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06 Херсонський кавун

07 Чорноморська блакить

08 Карпатський ліс

09 Київський каштан

10  Подільський чорнозем

5л 10л

5л 10л

5л 10л

5л 10л

2,5л

2,5л

2,5л

2,5л

2,5л 5л 10л
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