
Produkto aprašymas:  

 - atsparūs atmosferos veiksniams

 - gera dengiamoji geba

 - lengvai užpildantys

 - „kvėpuojantys”

Gruntavimas: 

gruntuoti gruntu fasadams

Tarpinis sluoksnis:

Alpina Fassaden Farbe , atskiedus iki 10% vandens. 

Viršutinis sluoksnis:

dengti Alpina Fassaden Farben ,  jei reikia, galima skiesti iki 5%. 

  mineraliniai pagrindai 

− cementinis- kalkinis tinkas  

− smėlio-kalkių plytos

− plytos

− betonas

   seni apkrovą išlaikantys sluoksniai

− matiniai dispersinio tinko ir dažų sluoksniai

Tinkami pagrindai:

Poliakrilato derva, polisiloksanas, kalcio karbonatas, titano 

dioksidas, silikatai, mineraliniai pigmentai/užpildai, vanduo, glikolio 

eteris, tirpikliai/plėvelę suformuojančios priemonės, priedai, 

konservavimo priemonės. ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokio 

tipo produktui  (Kat.A/c):  40 g/l. Šiame produkte yra < 40 g/l LOJ.

Sudėtis: 

Kai temperatūra + 20° C ir santykinis oro drėgnumas 65 %,  

paviršius išdžiūsta po 4–6 val., sekantį sluoksnį galima dengti po 

12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, 

paviršius džiūsta ilgiau. 

Spalvos/ tonavimas:

Alpina FASSADEN FARBE

Pakuočių dydžiai:

2,5l; 10 l

Blizgesio laipsnis:

Dėl atsparumo vandeniui dažai apsaugo mūrą nuo lietaus 

įsiskverbimo. 

Tuo pat metu aukšto vandens garų pralaidumo dėka drėgmė iš mūro 

greitai pasišalina į orą. 

matiniai

Įrankiai/ temperatūra:

Gerai dengiantys dažai, ilgalaikei fasado 

apsaugai

Balti. Dažus galima spalvinti rankiniu būdu Alpina Kolorant 

spalvinamaisiais dažais.  

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Sąnaudos:

Atmosferos poveikiui itin atspari danga, dengiama ant įvairių fasadų 

pagrindų. Dažai sukuria tolygią paviršiaus faktūrą, pasižymi gera 

dengiamąja geba. 

Daugiau informacijos www.alpina.lt

Dengiant lygų pagrindą –  160 ml/m² vienam sluoksniui. Dengiant 

grublėtą – atitinkamai daugiau.

Džiūvimo trukmė:

Produkto privalumai:

Teptuku, voleliu, purkštuvais. Baigus darbus, įrankius nedelsiant 

plauti vandeniu. Dengti, kai pagrindo ir aplinkos temperatūra ne 

žemesnė kaip +5°C. 

Savybės:
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Alpina FASSADEN FARBE

Pagrindo paruošimas:

Slėgine vandens srove arba sausu mechaniniu būdu nutekėjimo 

kryptimi visiškai pašalinti atšokusius, atmosferos veiksnių paveiktus 

sluoksnius,  nešvarumus, samanas, dumblius. Paruoštas dengimui 

pagrindas turi būti tvirtas, švarus, išlaikantis apkrovas ir be sukibtį 

mažinančių dalelių.

Itin blizgius paviršius ar lako sluoksnius pašiurkštinti. Slėgine 

vandens srove nuvalyti senus nešvarius, tepančius sluoksnius. 

Pagrindą  gruntuoti Alpina Fassaden Farbe, atskiedus iki 5 % 

vandens, arba fasadiniu gruntu.

Cementinis- kalkinis tinkas:

Apkrovą išlaikantys emalės ar dispersinių dažų sluoksniai:

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai:

Naujai padengtą tinką palikti džiūti apie 4 savaites. Tinkuotos vietos 

turi būti gerai susirišusios ir išdžiūvusios. Labai porėtus, įgeriančius, 

lengvai birius tinko sluoksnius nugruntuoti  fasadiniu gruntu.

Tokius sluoksnius visiškai nugramdyti, nuskusti, nuvalyti šepečiu, 

slėgine vandens srove ar kitomis tinkamomis priemonėmis. Jei 

pagrindas nuvalomas šlapiuoju būdu, tuomet jį palikti nudžiūti. 

Gruntuoti fasadiniu gruntu.

Betonas: Paviršiai su prasimušusiomis druskomis:

Mechaniškai arba slėgine vandens srove nuo betoninių pagrindų 

nuvalyti nešvarumus ar tepančius sluoksnius.

Silpnai įgeriančius ar lygius paviršius nugruntuoti dažais Alpina 

Fassaden Farbe, atskiestais vandeniu . Normaliai arba stipriai 

įgeriančius pagrindus gruntuoti fasadiniu gruntu.

Sausu šepečiu nuvalyti prasimušusias druskų nuosėdas. Paviršių 

gruntuoti specialiu gruntu, kurio sudėtyje yra tirpiklių.

Dengiant paviršius su prasimušusiomis druskomis nesuteikiama 

garantija dėl ilgalaikio dangos patvarumo arba druskos prasimušimų 

sumažinimo.

Silikatinių plytų, plytų mūras: Mažos išdaužos ir kiti paviršiaus defektai:

Dažyti tinkamos tik šalčiui atsparios, be pašalinių sukibtį mažinačių 

dalelių plytos arba klinkeris. Mūras turi būti be įtrūkimų, sausas ir be 

išsimušusių druskų. Paviršių nugruntuoti vandeniu atskiestais 

dažais Alpina Fassaden Farbe .

Dėmesio: Atliekų tvarkymas:

Nedidelius defektus (skersmuo iki 3 mm) užtaisyti tinkamu glaistu. 

Didelius - tinkamu remonto skiediniu. Užtaisytas vietas nugruntuoti.

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Jei reikia gydytojo konsultacijos, 

turėkite produkto pakuotę arba etiketę. Laikykite vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. Dėmesio! Dengiant purškimo būdu gali 

susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpkite aerozolio ar 

dulksnos. Saugokite, kad nepatektų į akis, ant odos, drabužių. 

Dėvėkite apsaugines pirštines ir akių apsaugą. 

PATEKUS ANT ODOS: odą nuplaukite muilu ir dideliu kiekiu 

vandens. Neišpilkite produkto į kanalizaciją, vandens telkinius, 

neleiskite jam susigerti į žemę. Atidarytas pakuotes laikykite 

sandariai uždarytas. Sudėtyje yra metilizotiazolinono ir 

benzizotiazolinono.

Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo 

vietas, sudžiūvusius – sutvarkyti kaip statybines ir griovimo atliekas 

arba kaip buitines atliekas.
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Ši techninė informacija parengta remiantis naujausiais technikos 

pasiekimais ir mūsų patirtimi. Tačiau, atsižvelgiant į pagrindų ir 

objektų sąlygų įvairovę, pirkėjas (naudotojas) privalo išbandyti mūsų 

medžiagas numatytam naudojimui atitinkamomis objekto sąlygomis. 

Paskelbus naują techninės informacijos leidimą, šis  netenka galios.

Sandėliavimas:

Vėsiai, sandariai uždarytoje pakuotėje ir ne žemesnėje kaip +5 °C 

temperatūroje. Galiojimo laikas: 24 mėnesiai originalioje sandarioje 

pakuotėje.
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