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Grunto sluoksnis

Labai tamsius arba kontrastingus paviršius pirmiausia padengti 

„Alpina Megamax 3“.

Baigiamasis sluoksnis

„Alpina Impression Effekt“ gerai išmaišyti ir tolygiai padengti 

„Alpina“ voleliu. Norint galima dar drėgną paviršių skersai išilgai 

apdoroti „Alpina“ šepečiu arba po 5-10 min. individualiai formuoti 

„Alpina Effekt-Kelle“ mente. Kad nebūtų sandūrų, greta esančius 

paviršius visada dengti nepertraukiamai.

Pakuotė

5 l; 10 l

Blizgesio laipsnis               

Balta 

Galima spalvinti „ColorExpressSystem“ mašinomis arba rankiniu 

būdu „Alpina Kolorant“ daugybe spalvų.

Nuspalvinus rankiniu būdu, kad nesiskirtų spalva, dažų pakuotes 

reikia sumaišyti vienas su kitomis.

Paskirtis

Dispersiniai dažai kokybiškai, dekoratyviai vidaus sienų apdailai.

Lengvai dengiami struktūriniai dispersiniai dažai įspūdingo vaizdo 

paviršiams gauti.

Savybės

Spalva, spalvinimas

Mineraliniai pagrindai:

-kalkinis cementinis tinkas;

-gipsinis tinkas, gipsinis glaistas;

-silikatinių plytų mūras ir apdailos plytų mūras;

-betonas.

Seni apkrovą išlaikantys sluoksniai:

-dispersiniai tinkai;

-dispersiniai dažai;

-faktūriniai tapetai;

-gipskartonis.

Apie 2,0 m2/l vienam sluoksniui, dengiant glaistymo technika, 

nelygu  sluoksnio storis, atitinkamai daugiau. Sąnaudos priklauso 

nuo paviršiaus faktūros. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama 

padengus bandomąjį plotą.

Įrankiai, temperatūra

Sluoksnių sandara, skiedimas

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

išdžiūsta per 12 val. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas 

didesnis, džiūsta ilgiau.

Balti struktūriniai dispersiniai dažai labai ryškios faktūros paviršiams

− Skiedžiami vandeniu.

− Silpno kvapo, mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių.

− Nekenkia aplinkai.

− Lengva dengti ir suteikti faktūrą.

− Galima padengti „Alpina Effekt-Lasuren“. 

− Difuziški.

− Išlaiko didelę apkrovą.

Išeiga

Matiniai       

Tinkami pagrindai

Džiūvimo trukmė

Dažus gerai išmaišyti. Dengti „Alpina“ voleliu. Paskiausiai apdoroti 

„Alpina“ šepečiu arba formuoti „Alpina Effekt-Kelle“ mente. 

Nedengti, kai temperatūra žemesnė kaip +5°C. Panaudotus 

įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Produkto apžvalga 

Detalesnė techninė informacija: www.alpina.lt arba www.alpina-effekt.lt  
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Betonas

Nuvalytas pagrindas turi būti tvirtas, švarūs, be sukibtį mažinančių 

dalelių ir turi išlaikyti apkrovą. Tamsius ar kontrastingus paviršius 

pirmiausia padengti „Alpina Megamax 3“.

Sudžiūvę dažų likučiai ir tuščios pakuotės sutvarkomi kaip buitinės 

šiukšlės.

Sintetinės dervos dispersija, pigmentai, mineraliniai užpildai, 

vanduo, priedai. ES nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių 

(LOJ) kiekis šiame produkte: (kat.A/a): 30 g/l (2010). Šiame 

produkte yra iki 1 g/l LOJ.

Pelėsinių grybų arba dumbliagrybių apnašos pašalinamos 

mechaniškai šlapiu šepečiu, nugramdomos arba nuskutamos. 

Paviršiai nuplaunami „Capatox“ ir paliekama  gerai išdžiūti.

Gruntuojama priklausomai nuo pagrindo rūšies ir savybių. Stipriai 

pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apniktus paviršius dengti 

baigiamuoju sluoksniu „Caparol Malerit-W“.

Nikotino, suodžių bei riebalų dėmės nuplaunamos vandeniu, įpylus 

riebalus skaidančių ploviklių, ir paliekama gerai išdžiūti.

Gruntuoti izoliuojamuoju gruntu „AquaSperrgrund“.

Po atitinkamo paruošiamojo darbo užtaisyti „Alpina Feinspachtel“ ir 

esant reikalui nugruntuoti.

Plytų ir apdailos plytų mūras

Apkrovą išlaikantys emalinių arba dispersinių dažų sluoksniai

Apkrovos neišlaikantys sluoksniai

Pelėsinių grybų apnikti paviršiai, taip pat su nikotino, vandens, 

suodžių arba riebalų dėmėmis

Trūkumai

Pagrindo paruošimas

Tinkai ir glaistai

Matiniai, silpnai sugeriantys sluoksniai dengiami iškart. Blizgūs ir 

emaliniais dažais padengti paviršiai pašiurkštinami. 

Visiškai pašalinti emalinių ir dispersinių dažų arba sintetinės dervos 

tinko sluoksnius, klijinius dažus, atšokusius tapetus. Gruntuoti 

„Alpina Einlassgrund“, „Grund-Konzentrat“ arba dar geriau - Caparol-

Tiefgrund TB“.

FSaugoti nuo vaikų. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti 

vandeniu. Purškiant neįkvėpti aerozolių. Neišpilti į kanalizaciją, 

vandens telkinius ir gruntą.

Išsamesnė informacija, žr. saugos duomenis.

Vėsiai, bet ne šaltyje, sausai, saugoti nuo tiesioginių saulės 

spindulių, praimtas pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Nepraimtos 

pakuotės tinkamumo trukmė 2 m.

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir 

firmos patirtį. Kadangi  pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai 

įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo 

atsakomybe patikrinti produktus, ar jie tinka numatytam darbui 

esamomis objekto sąlygomis. Išleidus naują informacijos leidimą, šis 

spaudinys nustoja galiojęs.

Kalkinis cementinis tinkas: tvirtus, normaliai sugeriančius tinkus 

dengti be išankstinio paruošimo. Stambiai akytus, birius, 

sugeriančius tinkus gruntuoti „Alpina Einlassgrund“ arba „Grund-

Konzentrat“.

Gipsinis ir gatavas tinkas, gipskartonio plokštės: plokščių 

sandūras užglaistyti, sukepusius glaisto ir tinko paviršius nušlifuoti, 

nuvalyti dulkes, gruntuoti „Alpina Einlassgrund“ arba „Grund-

Konzentrat“.

Pašalinti priemonės nuo sulipimo likučius ir tepančias, birias daleles.

Padengti paruošiamąjį sluoksnį„Alpina Megamax 3“.

Atliekų tvarkymas
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Sudėtis

Dėmesio!

Tinkami pagrindai ir jų paruošimas 

Kita informacija 


