
Produktfoto

Pamatklājums: 
Grunts Alpina Grundierung für Holz
Starpklājums:
Alpina Wood Facade atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma.
Nobeiguma klājums:
Alpina Wood Facade uzklāt neatšķaidītu vai, ja nepieciešams, 
atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma.

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas, piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/c): 
40 g/l. Šis produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).
Šis produkts saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts 
izstrādājums” un satur sekojošu biocīda aktīvo vielu: 
Oktilizotiazolinons (CAS 26530-20-1), Karbendazīms (CAS 10605-
21-7).

Produkta priekšrocības:

Žūšanas laiks:

Bāze 1: balta 
Bāze 3: caurspīdīga
Bāze 1 lietojama gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos 
manuāli vai tonēšanas iekārtā. Tonējama tonēšanas iekārtā Alpina 
ColorMix sistēmā vai manuāli ar Alpina Kolorant. Bāze 3 tonējama 
tumšos toņos Alpina ColorMix sistēmā.

Krāsu toņi/ tonēšana:

Koks, kokmateriāls
Minerālās pamatnes
− ķieģeli
− betons

Sastāvs: 

Īpašības:

Izcili noturīga dispersijas krāsa ar labu saķeri un ļoti labu aizsardzību 
pret laikapstākļiem un mitrumu (nelobās) koka fasādēm un citām koka 
konstrukcijām ārdarbos. Krāsa uz virsmas veido plānu un elpojošu 
kārtu, izceļot dabīgo koka struktūru, un nodrošina izcilu krāsu toņu 
noturību ar īpaši labu aizsardzību pret pelējumu. Krāsa ilgnoturīgām 
koka fasādēm.

zīdaini matēta

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4-6 
stundām, pārkrāsojama pēc 12 stundām. Pie zemākas 
temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug.

− atšķaidāma ar ūdeni
− videi draudzīga
− viegli uzklājama
– lieliski nosedz malas un stūrus 
– ļoti izturīga
– elastīga 

Patēriņš:

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Papildus informācija: www.alpinakrasas.lv

Alpina Koka fasādēm  - Jums vēlamā tonī

ļoti laba aizsardzība pret pelējumu
izcila aizsardzība pret laikapstākļiem un mitrumu
teicama krāsu toņu noturība

WOOD FACADE

Iepakojums:
Bāze 1: 2,5; 10 l
Bāze 3: 2,35; 9,4 l  (pēc tonēšanas 2,5; 10,0 l)

Spīduma pakāpe:

Produkta apraksts: 

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu vai rullīti. Neuzklāt izsmidzinot!
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. 
Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

10l uz apm. 80m² (apm. 120 ml/m²) vienā kārtā uz gludas 
pamatnes ar normālu uzsūktspēju. Uz raupjām pamatnēm patēriņš 
atbilstoši lielāks. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Darbarīki / temperatūra:

Piemērotas pamatnes:

ĪSUMĀ PAR PRODUKTU
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ColorMix

 



WOOD FACADE

Pamatnes sagatavošana: Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:
Pilnībā noņemt sūnas, aļģes, laikapstākļu ietekmē radušās brīvās 
daļiņas un netīrumu nogulsnes, nomazgājot ar augstspiediena 
strūklu vai mehāniski. Pamatnei jābūt cietai, sausai, tīrai, 
nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. 
Netīrus, krītainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens 
spiediena strūklu. Pamatklājumam uzklāt  Alpina Wood Facade, 
atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma.

Koks / kokmateriāls:
Kokam un kokmateriālam jābūt pilnigi sausam. Notīrīt zāģēšanas 
un slīpēšanas putekļus. Svaigi zāģētas daļas un slīpētas virsmas 
gruntēt ar Alpina Grundierung für Holz.

Betons un ķieģeļi:
Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai ar saistvielas plēvīti 
notīrīt mehāniski vai ar ūdens augstspiediena strūklu.
Vāji uzsūcošas un gludas virsmas gruntēt ar Alpina Wood Facade. 
Normāli un stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Alpina Grundierung.

Uzmanību: Likvidācija:
Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku 
palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu, jo produkts var 
izraisīt zarnu trakta darbības traucējumus. Neļaut nonākt augsnē, 
kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt 
labu vēdināšanu. Nēst, nedzert un nesmēķēt produkta 
izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties 
skalot ar lielu daudzumu ūdens. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt 
ar ūdeni un ziepēm. Uzklāt tikai ar otu vai rullīti.

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. Iekaltuši 
materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības atkritumi.

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt  
SIA DAW Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolīnija), info@daw.lv

Tehniskā informācija Nr. 266_LV   2017. gada aprīlis
Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem 
tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu 
daudzveidību un katra konkētā objekta īpatnības, 
pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto 
produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā 
objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā 
informācija zaudē savu spēku.

Uzglabāšana:
Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas 
par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.
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TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

2 / 2

CITA INFORMĀCIJA

KONTAKTI

 


