
Alpinaweiss Das Original

Pakendi suurus

1L, 4L, 10L

Läikeaste

Värv seinte ja lagede kvaliteetseks ning pesemiskindlaks viimistlemiseks. 

Minimeeritud emissiooniga tippklassi sisevärv. Sobib kasutamiseks kõigis 

tundlikes elu- ja tööruumides nii esmakordseks värvimiseks kui ka 

remonditöödeks – ebameeldivaid lõhnu ei eraldu ei töötlemise ega ka 

kuivamise ajal.

Matt

Euroopa enim ostetud sisevärv

- Hästi kattev sisevärv

- Perfektne valge

- Väike kulu

- Kerge pinnale kanda

Pinnale kanda küllastunud ühtlane kiht värvi, max 5% veega lahjendatult.

Kontrastsete pindade korral kanda pinnale kruntkiht, max 5% veega lahjendatult. 

Tugevalt või ebaühtlase imavusega pinnad kruntida tootega Alpina Grundierung. 

Viimistlustööd teha märg- märjale meetodil ühes tööetapis.

Temperatuuril +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral on pealispind kuiv ja 

ülevärvitav 4-6 tunni möödudes.  Täielikult kuivanud

ja koormatav umbes 1 päeva pärast. Madalamad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus 

pikendavad kuivamisaega.

Tootekirjeldus

Omadused

Värv korralikult läbi segada. Pinnale kanda pintsli, rulli või pihustiga.

Töövahendid puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga. Mitte töödelda, kui 

temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind).

Toote eelised Töövahendid/temperatuur

Kuivamisaeg

10 liitrist piisab ca 70 m² (ca 140 ml/m²) normaalse imamisvõimega sileda aluspinna 

ühekordseks katmiseks. Karedatel pindadel on kulu suurem.

- Kerge töödelda

- Väga hea kattevõime

- Kiiresti kuivav

- Veega lahjendatav

- Vähese lõhnaga, keskkonnasõbralik ja minimeeritud emissiooniga

- Difusioonivõimeline

- Nakkekindel, ei kolletu

- Kattevõimeklass 1

- Märghõõrdekindlus, klass 2 DIN 53778 järgi

Sobivad aluspinnad

Värvitoonid/toonimine

Valge.

Toodet on võimalik toonida Alpina Coloriga.

Kulu

- Mineraalsed krohvid

- Kipskartongplaadid

- Lubiliivakivi ja müüritis

- Betoon

- Vanad kandvad viimistluskihid

Viimistluse ülesehitus / lahjendamine

Lisainfo: www.alpinacolor.ee

Polüvinüülatsetaat- disperisoon, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, vesi, 

lisandid, konservandid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon, hõbekloriid). 

Sisaldab 1,2- bensisotiasoliin-3(2H)- ooni, 2-metüül-2H-isotiasoliin-3-ooni. Võib esile 

kutsuda allergilisi reaktsioone.

Koostis 
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Lubi-tsementkrohvid Mittekandvad värvkatted

Alpinaweiss Das Original

Aluspinna ettevalmistus Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Üle võib töödelda üksnes väikese imavusega matte kattekihte. Kõrgläikega 

vanad värvkatted tuleb esmalt korralikult karestada ja seejärel üle värvida.

Eemaldada täielikult lihvimise, harjamise, kraapimise või muu sobiva 

meetodiga. Tolm eemaldada.

Hallitus, nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekid

Hallitus ja seened eemaldada märjalt harjamise, hõõrumise või 

kraapimisega. Töödeldud pind pesta hallitusvastase vahendiga ning lasta 

korralikult kuivada. Puhastatud pinnad värvida tootega Alpina Kitchen and 

Bath. Nikotiiniplekkidega pind korralikult puhtaks pesta ja kuivada lasta. 

Vajadusel kruntida pind sobiva isoleeriva krundiga.

Tugevad, normaalse imavusega krohvid katta ilma eelnevalt töötlemata. 

Jämedapoorilised, suure imavusega, kergelt liivased krohvid kruntida 

tootega Alpina Grundierung. Kipsi sisaldavad siledapinnalised valmiskrohvid 

lihvida, tolm eemaldada ja seejärel pind kruntida.

Kipskartongplaadid

Pahtliservad maha lihvida, kruntida tootega Alpina Grundierung.

Lubiliivakivi/müüritis

Katta eelneva töötlemiseta.

Tähelepanu! Jäätmekäitlus

Defektid

Väikesed defektid parandada sobiva pahtlimassiga. Paranduskohad kruntida 

üle tootega Alpina Grundierung.

Värvimata jämedakiuline, reljeefne või reljeeftrükiga pabertapeedid

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Lahtised tapeedid tuleb täielikult 

eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Kruntkiht tootega Alpina 

Grundierung.

Betoon

Lahtised, jahused ja liivased osakesed harjamise teel eemaldada.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustussudu mitte sisse hingata. 

Kasutada kombifiltrit A2/P2. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku 

õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine värvi kasutamise ajal 

keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Mitte 

valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Pakendeid hoida  

jahedas, kuid kaitsta külma eest. Juba avatud pakendeid hoida tihedalt 

suletuna. 

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad materjalijäägid 

viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, kuivanud jäägid utiliseerida 

ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 2010 seisuga jaanuar 2018

Käesolev tehniline informatsioon on koostatud tehnika viimase sõna ja meie 

kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on 

aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust 

ettenähtud kasutuseesmärgile konkreetse objekti tingimustes. Uue 

redaktsiooni ilmumisel muutub see 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.
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