
Produktfoto

Gruntinis sluoksnis:

„Alpina Grundierung für Holz"  

Tarpinis sluoksnis:

„Alpina Wood Facade", skiesti iki  10% vandens. 

Galutinis sluoksnis:

„Alpina Wood Facade", jei reikia, skiesti iki 5 %  vandens. 

sintetinės dervos dispersija, vanduo, mineraliniai užpildai, priedai.  

ES nustatytas ribinis LOJ kiekis, leidžiamas tokiam A/c kategorijos 

produktui: 40 g/l. Šiame produkte yra <1 g/l LOJ. 

Šis produktas pagal ES reglamentą Nr.528/2012 laikomas 

"apdorotu" gaminiu, jo sudėtyje yra šių biocidinių veikliųjų 

medžiagų: oktilizotiazolinono  (CAS 26530-20-1), karbendazimo 

(CAS 10605-21-7).

Produkto privalumai:

Džiūvimo trukmė:

Bazė 1: balti 

Bazė 3: skaidrūs

Bazės 1 dažus galima naudoti kaip baltus arba tonuoti vienu iš 

daugybės šviesių atspalvių.  Dažai tonuojami spalvinimo mašinomis 

pagal „Alpina ColorMix" arba rankiniu būdu su „Alpina Kolorant" arba 

„Alpina Tint" spalvinamaisiais dažais. Tamsūs atspalviai gaunami 

Bazę 3  tonavus pagal „Alpina ColorMix".

Atspalviai/ tonavimas

Mediena, medienos gaminiai 

Mineraliniai pagrindai

− plytos

− betonas

Sudėtis: 

Savybės:

dispersiniai dažai, skirti mediniams fasadams ir kitoms atmosferos 

veiksnių veikiamoms medinėms konstrukcijoms. Labai gerai sukimba 

su paviršiumi, patikimai apsaugo  nuo drėgmės ir nepalankių 

atmosferos veiksnių poveikio, neatsisluoksniuoja, išlaiko dideles 

apkrovas. Kadangi dažai yra plonasluoksniai, pabrėžiama natūrali 

medienos faktūra. Dažai atsparūs blukimui. Paviršius išlieka 

"kvėpuojantis".  Produktas suteikia puikią apsaugą nuo dumbliagrybių 

apnikimo. Ilgaamžiams mediniams fasadams. 

šilko matiniai

kai aplinkos temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas  65%, 

padengtas paviršius išdžiūsta po 4-6 val. Kitą sluoksnį galima 

dengti po 12 val.  Jei aplinkos temperatūra žemesnė arba  

santykinis oro drėgnumas didesnis, džiūsta ilgiau.  

− skiedžiami vandeniu

− tausoja aplinką

− lengvai dengiami

– puikiai dengia kraštus ir briaunas

− atsparūs apkrovoms

– elastingi

Sąnaudos:

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Išsamesnė informacija  apie produktą www.alpina.lt 

Alpina Wood Facade - pasirinkite mėgstamą spalvą!

Labai gera apsauga nuo dumbliagrybių apnikimo. 

Patikima apsauga nuo drėgmės ir nepalankių atmosferos veiksnių 

poveikio.

Ilgai neblunkantys dažai.

WOOD FACADE

Pakuotės:

Bazė 1: 2,5; 10 l

Bazė 3: 2,35; 9,4 l  (tonuoti  2,5; 10 l)

Blizgesio laipsnis:

Produkto aprašymas: 

Dažus gerai išmaišyti. Dengti teptuku arba voleliu. Nepurkšti 

purkštuvais. Dengiant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne 

žemesnė nei  +5°C. Po darbo įrankius išplauti vandeniu. 

10 litrų dažų - maždaug 80 m² (apie 120 ml/m²) vienam sluoksniui, 

kai paviršius lygus ir normaliai įgeriantis. Kai paviršius šiurkštus, 

sąnaudos atitinkamai didesnės. Tikslias sąnaudas galima 

apskaičiuoti padengus bandomąjį paviršiaus plotą. 

Darbo įrankiai / temperatūra:

Tinkami pagrindai:
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ColorMix

 



WOOD FACADE

Pagrindo paruošimas: Apkrovas išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų paviršiai: 

atšokusius sluoksnius, purvo apnašas, dumbliagrybius ir samanas 

pašalinti aukšto slėgio vandens srove arba sausai mechaniškai 

nutekėjimo kryptimi. Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, sausas, 

švarus, išlaikantis apkrovas, be sukibtį mažinančių dalelių. 

blizgius paviršius ir emalinių dažų sluoksnius pašiurkštinti. 

Nešvarius, kreidinančius senus dažų sluoksnius nuvalyti aukšto 

slėgio vandens srove. Gruntuoti „Alpina Wood Facade” dažais, 

atskiedus iki  5 % vandens.  

Mediena ir medienos gaminiai:

mediniai paviršiai  turi būti visiškai sausi ir švarūs. Nuvalyti 

pjuvenas ir šlifavimo dulkes. Šviežiai pjautus ir šlifuotus paviršius 

nugruntuoti „Alpina Grundierung  für Holz”.

Betonas, plytų mūras:

nešvarius, birius betono paviršius nuvalyti mechaniniu būdu arba 

aukšto slėgio vandens srove. Silpnai įgeriančius, lygius paviršius 

gruntuoti vienu sluoksniu „Alpina Wood Facade” dažais. Normaliai 

ir stipriai įgeriančius pagrindus padengti vienu sluoksniu „Alpina 

Grundierung” gruntu. 

Dėmesio: Atliekų tvarkymas:

kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikes 

pasekmes. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarijus tuoj pat 

kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Gali būti pažeista 

žarnyno mikroflora. Produkto likučių negalima pilti į kanalizaciją, 

vandens telkinius ar gruntą. 

Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dirbant 

nevalgyti, negerti, nerūkyti.  Patekus ant odos ar į akis, nedelsiant 

nuplauti vandeniu. Panaudotus įrankius iškart po darbo plauti muilu 

ir vandeniu. Dengti tik teptuku arba voleliu. 

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. 

Sudžiūvusius likučius sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas. 
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Ši techninė informacija yra parengta remiantis naujausiomis 

technologijomis ir įmonės patirtimi. Kadangi galimų pagrindų ir 

projektų įvairovė yra labai didelė, pirkėjas/vartotojas visuomet 

privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam konkrečiam 

objektui. Išleidus naujesnę techninę informaciją, ši TI redakcija 

nustoja galiojusi. 

Sandėliavimas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytoje pakuotėje, ne žemesnėje nei 

+5°C temperatūroje. Galiojimas: nepraimta pakuotė galioja 

mažiausiai 24 mėn. 
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