
Viimistlusvärvi pragunemisefekti tekitav vahelakk

Vastavalt valitud lõppviimistlusvärvile

Värvitoonid / toonimine

Läbipaistev

Töövahendid/temperatuur

Koostis 

Ca 8 m²/l siledal aluspinnal, karedatel pindadel on kulu suurem.
Täpne materjalikulu teha kindlaks proovitöö teel.

Läbipaistev spetsiaallakk, mille abil saab luua antiikseid efekte.
Lakile kantud värvikiht (dispersioonvärv) moodustab pragusid, mis 
aitab rõhutada erinevaid arhitektuurilisi detaile (nt nišše, sambaid, 
aknaid, uksi, mööblit jne).

Pinnale kanda pintsli või rulliga. Mitte kasutada temperatuuril alla 
+5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega. 

Kasutusala

Kuivamisaeg

– Veega lahjendatav
– Lõhnatu
– Ökoloogiline
– Kerge pinnale kanda 

Kasutatav kõikidel tavalistel sisepindadel, mis sobivad
dispersioonvärvidega värvimiseks. 

Omadused

Kunstvaikdispersioon, vesi, lisandid, konservandid. ELi piirväärtus 
selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul 
on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 20 g/l 
LOÜ-d.
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+20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on lakk kuiv ja
ülevärvitav ca 6 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem
õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

ANTIQUE EFFEKT

Pakendi suurus

1 l

Läikeaste

Tootekirjeldus 

Sobivad aluspinnad Kulu

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kruntkiht
Aluspind teha vastavalt soovile värvitu, valge või sobivas
värvitoonis värviga.
Vahekiht
Värvitud ja kuivanud aluspinnale kanda vahekiht Alpina ANTIQUE 
EFFEKTi.
Lõppkiht
Pärast kihi kuivamist kanda pinnale õhuke kiht pragunemiseks
ettenähtud dispersioonvärvi.
Pragunemisefekt algab ca 1 minuti möödudes. Mida suurem on
Alpina ANTIQUE EFFEKTi kihipaksus, seda suurem on ka
pragunemisefekt. Pärast dispersioonivärvikihi pragunemise algust 
ei tohi seda enam üle värvida.

Märkus
Kattekihi koormustaluvuse suurendamiseks soovitatakse see
pärast kuivamist katta vesialuselise läbipaistva lakiga.
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Tellismüüritis, viimistlemata müüritis Defektsed kohad 

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. 
Krunditud pinnad töödelda  hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. 
Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH.
Nikotiini-, tahma- ja rasvaplekid pesta maha veega, millele on 
lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. 
Kanda pinnale isoleeriv kruntvärv.

ANTIQUE EFFEKT

Aluspinna ettevalmistamine Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja
vaba nakkumist takistavatest ainetest. Efektse pragunemisefekti
saamiseks on soovitav teha kattev kruntkiht mati või siidjasmati
dispersioonvärvi või akrüüllakiga. 

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid) võib 
toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Läikivad pealispinnad ja 
laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada. 

Krohvid ja pahtlid Mittekandvad viimistluskatted 
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Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate 
tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil 
valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on 
ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust 
ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue 
tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht 
kehtivuse.

Tähelepanu! Jäätmekäitlus
Võib põhjustada allergilisi reaktsioone. Arsti poole pöördudes võtta 
kaasa pakend või toote etikett. Hoida lastele kättesaamatus 
kohas. Vältida silma, nahale ja riietele sattumist. Kasutada 
kaitsekindaid ja -prille. NAHALE SATTUMISE KORRAL pesta 
rohke vee ja seebiga. Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide 
kogumispunkti. Kuivanud värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida 
ehitus- ja lammutusjäätmete või olmeprügina.

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, hästi ventileeritud 
kohas temperatuuril +5 °C kuni +20 °C. Suletud originaalanumas 
säilitatav 24 kuud.
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Lubitsementkrohvid ja dispersioonpahtlid:
Tugevad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid 
eelnevalt katta tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3 või Alpina IN-
HOUSE STYLE 7. Poorsed, liivased ja imavad krohvid kruntida 
eelnevalt tootega Alpina GRUNDIERUNG. 

Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid:
Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad
lihvida, tolmust puhastada ja katta tootega Alpina IN-HOUSE 
STYLE 3 või Alpina IN-HOUSE STYLE 7.

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või
kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu
viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival
viisil (pahteldamine, krohvimine vmt.). Kruntkiht teha tootega
Alpina GRUNDIERUNG.

Betoon Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega 
pinnad 

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda
nagu lubitsementkrohve.

Väiksesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada Alpina 
peeneteralise pahtliga. Suuremad kahjustused korrigeerida krohviga 
ja kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda
nagu lubitsementkrohve. 
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