
 

Gebindefoto

Labai atspari karščiui; 
Labai Ilgai išliekanti balta spalva;
Puikiai dengia paviršius;

Emalę galima dengti purškimo pistoletu, teptuku arba voleliu. Dirbti 
ne žemesnėje kaip +8°C (pagrindo ir aplinkos) temperatūroje. 
Įrankius plauti muilu ir vandeniu.

Heizkörper

Pakuotės dydis:

0,75 l ; 2,5 l

Blizgesio laipsnis:

speciali, labai atspari karščiui  emalė, skirta radiatoriams, ketaus 
radiatoriams,  vamzdžiams iš plieno, ketaus ir spalvotųjų metalų (vario, 
aliuminio). 

blizgi

Darbo įrankiai/ temperatūra:

Radiatoriamas

Produkto privalumai:

kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, dulkės 
nelimpa po 3-5  val., vėl dažoma gali būti po 8 val. 

nugruntuoti radiatoriai, šilto vandens vamzdynai, metalinės žemo slėgio garų 
šildymo sistemos.

puikiai dengia paviršių labai ilgai išliekančia balta spalva. Paviršius tampa 
atsparus įbrėžimams. 
Darbo ir džiūvimo metu juntamas tik silpnas kvapas. Lengvai dengiama, 
greitai džiūstanti, puikiai valoma, atspari karščiui iki 100°C, trumpam būna 
atspari karščiui iki 180°C  .

Savybės:

Spalvos/ spalvinimas:

Džiūvimo trukmė:

Išsamesnė informacija apie produktą interneto psl. www.alpina.lt 

Pirmas sluoksnis:
„Alpina Grundierung für Metall”, neatskiedus.                                 
Tarpinis ir viršutinis sluoksniai:                                                                   
„Alpina Heizkörper”, neatskiedus.

Balta.                                                                                                                                                                             
Galima spalvinti rankiniu būdu.

Sudėtis: 

Tinkami pagrindai:

alkidinė derva, vaitspiritas, titano dioksidas, mineraliniai užpildai, 
priedai. ES nustatyti ribiniai lakiųjų organinių junginių (LOJ), 
leidžiamų šiam gaminiui (A/i kateg.), kiekiai: 500 g/l. Šis gaminys 
turi iki 440 g/l LOJ.

Paviršių struktūra/ skiedimas:

Paruošimas. Sąnaudos:

emale dengti tik šaltus paviršius. Esamus senus emalių sluoksnius 
pašiurkštinti, padengti 1-2 sluoksniais. Nepadengtus radiatorius 
nugruntuoti „Alpina Grundierung für Metall”, tuomet padengti 2 
sluoksniais. Produktą gerai išmaišyti. Sąnaudos: vienam sluoksniui 
apie 90-120 ml/m².
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Radiatoriamas

Pagrindas Naudojimas                            Tarpinis sluoksnis Viršutinis sluoksnis

Nepadengti 
radiatoriai

Vidaus darbams „Alpina Heizkörper” „Alpina Heizkörper”

Pramoniniu 
būdu padengti 
radiatoriai

Vidaus darbams -- „Alpina Heizkörper”

Dengiant teptuku voleliu purkštuvu

ml/m² 100 100-120 100-120

Laikymas:

laikyti vėsiai, sandariai uždarytą, gerai vėdinamose patalpose. 
Laikymo temperatūra +5°C- +20°C. Galiojimas: nepraimtą 
pakuotę galima laikyti 5 metus. 

skystis ir garai yra degūs. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiai nuo 
šilumos šaltinių ar (ir) žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. 
Nerūkyti. Neįkvėpti dulkių, dūmų, garų, dujų, aerozolių. Saugoti, 
kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. Saugoti, kad nepatektų į 
aplinką. Naudoti lauke arba gerai vėdinamose patalpose. 
PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Pakartotinas 
poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Sudėtyje yra 
butanono oksimo. Gali sukelti alergines reakcijas.

skystus produkto likučius atiduoti į senų dažų surinkimo punktus. Sudžiūvusius 
likučius galima tvarkyti kaip buitines atliekas. 
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Ši techninė informacija buvo parengta remiantis naujausiomis technologijomis 
ir mūsų įgyta patirtimi. Atsižvelgiant į pagrindų bei projektų įvairovę pirkėjas/ 
vartotojas visuomet privalo patikrinti medžiagos tinkamumą kiekvienam 
objektui. Išleidus naujesnį techninį aprašymą, šis tampa negaliojantis.

„Alpina Grundierung für 
Metall”

Atkreipkite dėmesį: Atliekų tvarkymas: 

pašiurkštinti; nuvalyti;  „Alpina Heizkörper”

Sąnaudos

pašiurkštinti; pašalinti rūdis; 
nuriebalinti;nuvalyti;

Heizkörper

Pagrindų paruošimas: Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

paviršių pašiurkštinti ir nuvalyti. Pašalinti nešvarumus ir sukibtį 
mažinančias medžiagas (alyvą, tepalus).  Nepadengtus metalinius 
paviršius padengti „Alpina Grundierung für Metall”.

apkrovos neišlaikančius sluoksnius visiškai pašalinti iki tvirto pagrindo.

Pagrindo paruošimas Pirmas sluoksnis
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TOLESNĖ INFORMACIJA 

KONTAKTAI 
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