
Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, 
lisandid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite 
(LOÜ) sisalduse puhul (kat A/c): 40 g/l. Käesolev toode sisaldab < 
10 g/l LOÜ-d.

Eelised

Kuivamisaeg

Valge. Toodet võib toonida käsitsi Alpina Kolorantiga.

Kulu

Värvitoonid/toonimine

   Mineraalsed aluspinnad
− Lubitsement krohv
− Lubiliivakivi
− Tellis
− Betoon
    
Vanad kandvad värvkatted  
− Matid dispersioonkrohvid ja -värvid

Koostis

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

10 l piisab ca 70 m² jaoks (ca 150 ml/m²) kihi kohta siledal, 
normaalse imavusega aluspinnal; karedal pinnal on kulu suurem. 
Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Kruntkiht  
Alpina Grundierung
Vahekiht
Alpina Facade White, max 10% veega vedeldatult. 
Lõppviimistlus
Vedeldamata Alpina Facade White, vajadusel vedeldada max 5% 
veega.

Omadused

Matt dispersioonvärv säravvalgete fassaadide loomiseks. Hea 
kattevõime ning kerge töödeldavus loovad ühtlase pealispinna. Värv 
on väga ilmastikukindel, tagades kindlalt kaitstud fassaadid.

Matt

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ca 
4‒6 tunni möödudes, ülevärvitav 12 tunni pärast. Madalam 
temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

- Ilmastikukindel
- Veega vedeldatav ja keskkonnasõbralik
- Lihtne töödelda
- Kaitseb vihma eest
- Kõrge difusioonivõime, klass V1 DIN EN 1062 järgi

Tootekirjeldus

Enne kasutamist korralikult läbi segada. Pinnale kanda pintsli, rulli 
või pihustusseadmega. Mitte pinnale kanda, kui aluspinna või 
ümbritseva õhu temperatuur on madalam kui +5 °C. Töövahendid 
puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga.

Töövahendid/temperatuur

Fassaadivärv krohvile, tellisele ja betoonile

− Väga hea ilmastikukindlus
− Väga lihtne töödelda

ALPINA FACADE WHITE

Pakend

Baas 1: 2,5; 5,0; 10 l

Läikeaste

Sobivad aluspinnad
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ALPINA FACADE WHITE

Aluspinna ettevalmistamine

Lahtised osakesed fassaadil, mustus, samuti hallitus ja seened 
surveveega või kuivalt mehaaniliselt eemaldada. Aluspind peab 
pärast puhastamist olema tugev, puhas, kandev ja vaba nakkumist 
takistavatest ainetest.

Läikivad pealispinnad ja lakikihid karestada. Määrdunud, kriidised 
vanad kihid surveveega puhastada. Kruntkiht teha tootega Alpina 
Facade White, max 5% veega vedeldatult või tootega Alpina 
Grundierung.

Lubitsement krohv

Vanad kandevõimelised dispersioonvärvid ja -krohvid

Mittekandvad vanad värvkatted

Värsked krohvid peavad eelnevalt 4 nädalat seisma. 
Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivanud. 
Suurte pooridega, imavad, kergelt liivased krohvid kruntida tootega 
Alpina Grundierung.

Täielikult lihvimise, harjamise teel, survevee või mõne muu sobiva 
meetodiga eemaldada. Märgpuhastuse korral peab pind enne 
järgnevat viimistlemist korralikult kuivama. Kruntkiht teha tootega 
Alpina Grundierung.

Betoon Soolakahjustustega pinnad

Määrdunud või nõrglubjakihiga kaetud betoonpinnad puhastada 
mehaaniliselt või kõrgsurveveega.
Siledatele, nõrga imavusega pindadele kanda üks kiht toodet Alpina 
Facade White veega vedeldatult. Normaalselt või tugevalt imavatele 
pindadele kanda krunt Alpina Grundierung.

Soolaeraldised eemaldada kuivalt harjates. Kruntkiht teha lahustit 
sisaldava spetsiaalkrundiga.
Soolakahjustusega pindade värvimisel ei ole garanteeritud kattekihi 
pikaajaline pealpüsimine või uute soolakahjustuste mittetekkimine. 

Tellis, müüritis Defektsed kohad

Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad ja võõrkehadeta müüri- või 
klinkerkivid. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid ja pind peab 
olema kuiv ja soolaeraldisteta. Pind kruntida tootega Alpina Facade 
White veega vedeldatult.

Tähelepanu! Jäätmekäitlus

Väikesed defektid (väiksemad kui 3 mm) parandada 
fassaadipahtliga. Suurte defektide parandamiseks kasutada 
parandussegu. Parandatu kohad kruntida tootega Alpina 
Grundierung.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal 
hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine 
toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel koheselt 
rohke veega loputada. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega 
maapinnale. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja 
seebiga. Pritsimis- ja pihustussudu mitte sisse hingata.

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti. 
Kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmetena.
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Tehniline informatsioon nr 276_D 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.

Säilitamine

Pakendid hoida jahedas (temperatuur vähemalt + 5 °C) ning tihedalt 
suletuna. Säilivusaeg suletud originaalanumas 24 kuud.
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