
Produktfoto

Sagatvo pamatni pirms dekoratīvo apmetumu uzklāšanas
Nodrošina kvalitatīvu tālāko pārklājumu uzklāšanu
Tonējama 

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu vai rullīti. Lai 
nodrošinātu vēlamo rezultātu, būtiski ievērot patēriņu ne mazāku 
par 250g/m2.
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. 
Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

Alpina EXPERT Plaster-Primer

Iepakojums:
16 kg spainis

Spīduma pakāpe:

Tonējama gruntskrāsa ar kvarca smiltīm saķeres uzlabošanai pirms 
dekoratīvo apmetumu uzklāšanas. Iekšdarbiem un ārdarbiem.

Matēta

Darbarīki / temperatūra:

Grunts klāšanai zem dekoratīvā apmetuma

Produkta priekšrocības:

Produkta apraksts: 

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 4-6 
stundām, nākamo pārklājumu var klāt pēc 12 stundām. Zemāka 
gaisa temperatūra un lielāks gaisa mitrums paildzina žūšanas laiku.

Minerālās pamatnes
− kaļķa-cementa apmetumi
− betons
− māla vai silikāta ķieģeļi
− armējošās javas siltumizolācijas sistēmās
Veci nestspējīgi pārklājumi 
− matētas dispersijas krāsas un špakteles
− matētas alkīda vai eļļas krāsas

− laba saķere ar minerālajām pamatnēm un dispersijas bāzes 
materiālu klājumiem
− Noturīga pret atmosfēras iedarbību
– atšķaidāma ar ūdeni
− videi draudzīga, ar minimālu smaržu
– tonējama  
– ar augstu tvaiku caurlaidību

Īpašības:

Krāsu toņi/ tonēšana:

Žūšanas laiks:

Papildus informācija: www.alpinakrasas.lv

Gruntēšana:
Uz porainām, stipri uzsūcošām un viegli smilšainām pamatnēm 
vispirms vēlams uzklāt vienu kārtu Alpina Grundierung
Pamatgruntējums:
Uzklāt Alpina EXPERT Plaster-Primer neatšķaidītu vai, 
nepieciešamības gadījumā, atšķaidītu ar ūdeni līdz 10% no tilpuma.

Balta
Var tikt izmantots gan balta, gan tonēta plašā izvēlē gaišos toņos. 
Tonēšanu var veikt gan automātiski Alpina ColorMix iekārtā, gan 
manuāli izmantojot Alpina Kolorant (pievienojot līdz 5% pigmenta no 
kopējā apjoma). Uzklājot grunti pirms tonēta dekoratīvā apmetuma 
vēlams to ietonēt noslēdzošā klājuma tonī.

Sastāvs: 

Piemērotas pamatnes:

Akrila kopolimēra dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un 
pigmenti. 
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/c): 
40 g/l. Šis produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Patēriņš:
16kg uz aptuveni 64m2 vai 250g/m2 vienā kārtā uz gludas 
pamatnes ar normālu uzsūktspēju. Uz stipri uzsūcošām un 
nelīdzenām pamatnēm patēriņš būs lielāks. Precīzu patēriņu var 
noteikt veicot paraugklējumu.
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Sargāt no bērniem. Iestrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu 
vēdināšanu. Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas izmantošanas 
laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējotes skalot ar lielu 
daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā vai 
ūdenstlpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas trīt ar ūdeni un 
ziepēm. Neieelpot smidzinājumu. Lietot kombinēto fltru A2/P2. 
Klājuma materiāls ir ļot sārmains. Nepieciešama ādas un acu 
aizsardzība pret krāsas šļakstem. Rūpīgi nosegt vietas ap 
krāsojamām virsmām. Uz krāsotām, stkla, keramikas, metāla, 
akmens virsmām nonākušus produkta šļakstus nekavējotes notrīt.

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. 
Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības 
atkritumi.
Uzglabāšana:
Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas 
par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

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

Ķieģeļi un keramikas apdare
Gruntēšanai ir piemērots matēts ķieģelis bez piemaisījumiem. 
Mūrējumam jābūt bez plaisām šuvju vietās, sausam un bez 
izsāļojumiem.

Uzmanību: Likvidācija:

Vecus pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā notīrīt izmantojot 
skrāpi, smilšpapīru, augstspiediena strūklu vai kādu citu piemērotu 
metodi. Ļaut virsmai izžūt. Uzklāt vienu kārtu ar Alpina 
Grundierung, pēc tam uzklāt vienu kārtu ar Alpina EXPERT Plater-
Primer, atšķaidītu ar max.5% ūens (ja nepieciešams).

Betons Ģipša apmetumi un špakteles.

Jaunus kaļķa-cementa apmetumus atstāt neapstrādātus 2-4 
nedēļas, pēc tam apstrādāt ar Alpina EXPERT Plaster-Primer. 
Porainas, uzsūcošas un viegli smilšainas pamatnes gruntēt ar 
Alpina Grundierung, pēc tam uzklāt vienu kārtu Alpina EXPERT 
Plaster-Primer.

Svaigas betona virsmas atstāt neapstrādātas vismaz 4 nedēļas. 
Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm notīrīt mehāniski, vai 
izmantojot augstspiediena ūdens strūklu. Uz gludām, vāji 
uzsūcosām pamatnēm uzklāt vienu kārtu Alpina EXPERT Plaster-
Primer. Porainas, uzsūcošas un viegli smilšainas pamatnes gruntēt 
ar Alpina Grundierung, pēc tam uzklāt vienu kārtu Alpina EXPERT 
Plaster-Primer.

 Pēc katras slīpēšanas virsmu nepieciešams gruntēt ar Alpina 
Grundierung, kas ir atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:1. Pēc tam 
uzklāt Alpina EXPERT Plaster-Primer, atšķaidītu ar ūdeni līdz 
max.5% (ja nepieciešmas).

Pamatnes sagatavošana: Nestspējīgi dispersijas un alkīda krāsu pārklājumi:
Pamatnei jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai un nestspējīgai, kā arī 
bez atdalošām vielām. 

Spīdīgus pārklājumus nomatēt un attīrīt no putekļiem. Uzklāt 
Alpina EXPERT Plaster-Primer, atšķaidītu ar max.5% ūdens.

Cementa un kaļķa-cementa apmetumi: Pamatnes ar vāju neststpēju

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA
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Alpina EXPERT Plaster-Primer

 


