
 

Produktfoto

Koostis: 

Matt dispersioonvärv kergeks ja veatuks siseviimistluseks. 
Kauakestvad ja harmoonilised värvitoonid püsivalt kaunite seinte 
loomiseks.

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsli, rulli või pihustiga. 
Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealspind). 
Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Omadused:

Tootekirjeldus: 

Püsivalt intensiivsed värvitoonid
Matt veatu pealispind

Krunt:
Alpina In-House Style 3, lahjendada max 10% veega. 
Lõppviimistlus:
Lahjendamata Alpina In-House Style 3, vajadusel lahjendada max 
5% veega.
Vajadusel kruntida tootega Alpina Grundierung (Alpina Kruntvärv)

Mineraalsed aluspinnad
− Lubi-tsementkrohvid
− Kipskrohvid/kipsplaadid
− Lubiliivakivi
− Tellised/betoon
Vanad kandvad katted 
− Dispersioonkrohvid, -värvid, -pahtlid
− Struktuurtapeedid

− Veega lahjendatav
− Keskkonnasäästlik
− Kerge töödelda
–Katab suurepäraselt ümarad ja teravad nurgad
–Hästi koormust taluv
–Märghõõrde klass 2 vastavalt EVS EN 13300

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine:

Kulu:Sobivad aluspinnad:

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, 
lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite 
(LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/a): 30g/l. Käesolev toode sisaldab < 
1,0 g/l LOÜ.

Baas 1: valge
Baas 3: transparentne

Baas 1 kasutada kas valgena või käsitsi/masinaga heledatesse 
värvitoonidesse toonituna. Masinaga toonitav Alpina ColorMix 
süsteemis või käsitsi Alpina Kolorantiga. Baas 3 kasutada tumedate 
värvitoonide puhul ning ainult toonitud kujul Alpina ColorMix 
süsteemis.

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv 4-6 
tunni möödudes,ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalmad 
temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega

Värvitoonid/toonimine:

IN-HOUSE STYLE 3

Pakendi suurus:

Baas 1 : 2,5; 5,0; 10 l
Baas 3: 2,35;  4,7; 9,4 l  (pärast toonimist 2,5; 5,0; 10,0 l)

Läikeaste:

Toote eelised:

matt

Töövahendid / temperatuur:

Klassikaliselt matt pealispind

Alpina In-House Style 3 - unistuste värvitoonis

www.alpinacolor.ee

10l piisab ca 100m² (ca 100 ml/m²) normaalselt imava sileda 
aluspinna ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu 
suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Kuivamisaeg:
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IN-HOUSE STYLE 3

Aluspinna ettevalmistus: Kandvad email- või dispersioonvärvkatted:

Lahtised murenenud osakesed ja ladestanud mustus ning hallitus 
eemaldada täielikult survepesuga või kuivalt ja mehaaniliselt kalde 
suunas. Puhastamise järel peab aluspind olema tugev, puhas, 
kandev ja ilma nakkumist takistavate aineteta.

Lubi-tsementkrohvid:

Läikivad pealispinnad ja värvkatted karestada. Määrdunud, 
kriidistunud vanad värvkatted puhastada survepesuga. Kruntida 
tootega In-House Style 3, max 5% veega lahjendatult või kruntida 
tootega Alpina Grundierung.

Mittekandvad värvkatted:

Kipskrohvid, kipsplaadid, dispersioonipahtlid: Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekid:

Uutel krohvidel lasta 4 nädalat ilma töötlemata seista. Tugevad, 
normaalselt imavad krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. 
Jämedapoorilised, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega 
Alpina Grundierung. Väga liivastel ja jahustel krohvipindadel 
kruntida kaks korda märg-märjale meetodil.

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või survepesu 
teel või mõne teise sobiva meetodiga. Märgtöötluse korral lasta 
pinnal enne edasist töötlemist korralikult kuivada. Kruntida tootega 
Alpina Grundierung.

Hallitus ja seened eemaldada märjalt puhastades (nt harjates, 
hõõrudes või kraapides). Pinnad kruntida tootega Alpina 
Grundierung gegen Schimmel. Lõppviimistlus teha tootega Alpina 
Kitchen and Bath. Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekid tuleb maha 
pesta veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit 
ja lasta hästi kuivada. Ületöödelda isoleeriva krundiga. 

Nõrglubjakiht krohvil ja pahtlil maha lihvida, vuugid pahteldada, 
lihvida, tolmust puhastada, pärast lihvimist alati kruntida tootega 
Alpina Grundierung.Tugevalt imavad kipspinnad kruntida veega 
lahjendatud kujul vahekorras 1:2 tootega Alpina Grundierung.

Tellised, telliskivimüüritis: Defektid:

Katmiseks sobivad vaid kuivad ja puhtad tellised või ilma 
võõrkomponentideta klinker. Müüritis peab olema vuugitud 
pragudeta, kuiv ja sooladeta. Kruntida veega lahjendatud kujul 
tootega Alpina In-House Style 3.

Tähelepanu: Jäätmekäitlus:

Väikesed defektid (kuni 3 mm läbimõõduga) parandada 
peenpahtliga. Suured defektid parandusmördiga. Parandatud 
kohad üle kruntida tootega.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal 
hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine 
on tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt 
veega. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või 
pinnasesse. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja 
seebiga. Vältida pihustussudu sissehingamist.

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud 
tootejäägid utiliseerida kui ehitus- ja lammutuspraht.

Tehniline informatsioon nr 206 EE seisuga aprill 2017

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja 
meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti 
tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima 
meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust 
konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub 
käesolev trükis kehtetuks.

SIA DAW BALTICA Eesti filiaal, Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa, 
Tel. (+372) 600 0690, Faks (+372) 600 0691, info@alpinacolor.ee, www.alpinacolor.ee

Säilitamine:

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda 
alla + 5 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.
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