
Produkta priekšrocības:

Alpina Bad- und Küchenfarbe

Iepakojums:

Bāze 1 : 1l, 5l

Spīduma pakāpe:

Īpašības:

Alpina Bad- und Küchenfarbe  - Jums vēlamā tonī

 Īpaši izturīga krāsa telpām ar augstu mitruma līmeni - piemērota 

sienām un griestiem. Viegli kopjama un tonējama gaišos toņos. 

Žūšanas laiks:

Matēta

Darbarīki / temperatūra:

Telpām ar noslieci uz pelējumu

Sastāvs: 

Produkta apraksts: 

Veido aizsargkārtu, kas pasargā no pelējuma

 Noturīgs pret mazgāšanu

 Elpojošs

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.

Pie +20°C un 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4-6 

stundām, pārkrāsojama pēc 8 stundām. Pie zemākas temperatūras 

un augstāka mitruma šie laiki ir garāki.

Krāsu toņi/ tonēšana:

Papildus informācija: www.alpinakrasas.lv

Pamatklājums:

Alpina Bad- und Küchenfarbe lietojama neatšķaidīta, ja 

nepieciešams var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% no tilpuma. 

Nobeiguma klājums:

Alpina Bad- und Küchenfarbe uzklāt neatšķaidītu vai, ja 

nepieciešams, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma.

Gruntēšana:

Ja nepieciešams, gruntēt ar Alpina Tiefgrund TB vai grunti 

piemērotu mitram telpām.

Minerālās pamatnes

− kaļķa-cementa apmetumi

− ģipša apmetumi / ģipškartons

− kaļķa smilšakmens

− ķieģeļi / betons

Veci nestspējīgi pārklājumi 

− dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi

− struktūrtapetes

Baktericīda un fungicīda iedarbība

Ūdenī škaidāma

Nesatur šķīdinātājus

Kvalitātes atbilstība DIN EN 13 300 

3 mitrās berzes klase, saskaņā ar DIN 53778

Bāze 1: Balta 

Bāze 1 lietojama balta, kā arī tonēta plašā izvēlē gaišos toņos, 

manuāli vai tonēšanas iekārtā. Tonējama tonēšanas iekārtās  vai 

manuāli ar Alpina Kolorant. .

Piemērotas pamatnes:

Sintētisko sveķu dispersija, ūdens, minerālu pildvielas un pigments, 

piedevas.

EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 

30 g/l. 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).

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Patēriņš:

Apmēram 165 ml/m² klājot vienā kārtā uz gludas virsmas. Uz 

raupjām pamatnēm patēriņš atbilstoši lielāks.

ĪSUMĀ PAR PRODUKTU

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

1 / 2

ColorMix

 



Uzglabāšana:

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas 

par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma 

nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz 

iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Censties neieelpot 

tvaikus vai izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz 

drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargbrilles. SASKARĒ AR 

ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Uzmanību! 

Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne 

smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Tīriet instrumentus ar ziepēm un 

ūdeni. Slīpēšanas darbiem izmantojiet putekļu filtru P2. Izmantojiet 

kombinēto filtru A2/P2 un aizsargbrilles. Šis produkts ir "apstrādāta 

prece" saskaņā ar ES regulu 528/2012 (nav biocīds produkts), 

satur šādas aktīvās sastāvdaļas: 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts 

(CAS Nr. 55406-53-6), 2-oktil- 2Hizotiazol-3-ons (CAS Nr. 26530-

Saskaņā ar vietējo likumdošanu. 
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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.

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt  

SIA DAW Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolīnija), info@daw.lv

Ķieģeļu un mūra sienas:

Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera 

ķieģeli bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam 

un bez sāļiem. Pamatklājumam gruntēt ar Alpina Küche und Bad, 

atšķaidītu ar ūdeni.

Uzmanību!: Likvidācija:

Vietas ar defektiem:

Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina 

smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu 

remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu,

nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu 

metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut 

labi nožūt. Gruntēt ar Alpina Tiefgrund TB.

Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:

Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, 

nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma 

grunti, pēc tam uzklāt Alpina Bad- und Küchenfarbe. Nikotīna, 

ūdens, kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots 

taukus šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc 

tam gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Cieti, normāli 

uzsūcoši apmetumi pārklājami uzreiz bez iepriekšējas apstrādes. 

Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem 

vispirms uzklāt grunti Alpina tiefgrund TB. Stipri uzsūcošus, 

miltainus apmetumus divreiz gruntēt "slapjš slapjā".

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:

Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, 

pāršpaktelēt plākšņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc 

slīpēšanas gruntēt ar Alpina Tiegrund TB.

Stipri uzsūcošas ģipša pamatnes gruntēt piemērotu dziļumgrunti.

Alpina Bad- und Küchenfarbe

Pamatnes sagatavošana: Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:

Pilnībā noņemt sūnas, aļģes, laikapstākļu ietekmē radušās brīvās 

daļiņas un netīrumu nogulsnes mehāniski vai  nomazgājot ar 

augstspiediena strūklu. Pamatnei pēc tīrīšanas 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 Bad- und 

Küchenfarbe, atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai piemērotu 

grunti.

Kaļķa-cementa apmetumi: Pārklājumi ar vāju nestspēju:

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA
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