
Tinkami pagrindai:

poliakrilato dispersija, šarminis skystas stiklas, titano dioksidas, 

silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, priedai. 

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokio tipo produktui  (kat.A/a): 30 

g/l. Šiame produkte yra <1 g/l LOJ. 

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

paviršius išdžiūsta ir galima dengti kitą sluoksnį po 4–6 val. 

Visiškai išdžiūsta ir išlaiko apkrovą maždaug po 1 d. Kai 

temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta 

ilgiau. 

Spalvos/ atspalviai:

Daugiau informacijos www.alpina.lt

Tolygiai dengti gerai įsotintą dažų sluoksnį. Dažus galima skiesti 

iki 5% vandeniu.

Spalviškai kontrastingus taip pat stipriai ar nevienodai įgeriančius 

paviršius pirmiausia reikia pagengti gruntiniu sluoksniu -  Alpina 

Innen-Weiß dažais , atskiestais iki 5 % vandeniu.

 - mineralinis tinkas

 - gipskartonis

 - kalkakmenis ir mūras

 - betonas

 - seni, apkrovą išlaikantys paviršiai

 - skiedžiami vandeniu 

 - atsparūs plovimui

 - difuziški

 - dažniausiai užtenka vieno sluoksnio

matiniai

Įrankiai / temperatūra:

Sienoms ir luboms

Sudėtis: 

Produkto aprašymas: 

 - Gera dengiamoji geba

- Lengvai dengiami 

- Sudėtyje nėra tirpiklių ir konservantų

Dažus gerai išmaišyti. Dažyti teptuku, voleliu arba purkštuvais.

Dengti, kai pagrindo ir aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip 

+5°C.

Baigus darbus įrankius plauti muilu ir vandeniu.

Alpina Innen-Weiß

Pakuočių dydžiai:

2,5l, 5l, 10l 

Blizgesio laipsnis:

Savybės:

balti/matiniai.

Tonuojami „Alpina Color“ spalvinamaisiais dažais (sudėtyje yra 

konservantų).

Sluoksnių sandara/ skiedimas:

Sąnaudos:

Aukštos kokybės lubų ir sienų paviršiams gauti ant visų įprastų 

pagrindų. Idealiai tinka naujiems ir renovuojamiems paviršiams.

Dengiant lygų pagrindą – apie 180 ml/m² vienam sluoksniui. 

Dengiant grublėtą – atitinkamai daugiau.

Džiūvimo trukmė:

Produkto privalumai:
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Alpina Innen-Weiß

Pagrindo paruošimas: Apkrovą išlaikantys emalės ar dispersinių dažų sluoksniai:

Pagrindą nuvalyti, jis turi būti tvirtas, švarus, išlaikantis apkrovas, be 

sukibtį mažinančių dalelių.

Galima dengti tik mažai įgeriančias dangas. Senos blizgios dangos 

pirmiausia turi būti pašiurkštinamos ir tik tada perdažomos.

Cementinis kalkinis tinkas: Apkrovų neišlaikantys sluoksniai:

Apkrovų neišlaikančius senus sluoksnius nugramdyti, nuskusti, 

nuvalyti šepečiu, slėgine vandens srove ar kitomis tinkamomis 

priemonėmis. Jei pagrindas valomas šlapiuoju būdu, prieš dažant jis 

turi gerai išdžiūti. Gruntuoti Alpina Tiefgrund LF .

Paviršiai su pelėsiu, nikotino, vandens, suodžių, riebalų 

dėmėmis:

Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių apnašas pašalinti mechaniškai: 

nugramdyti, nuskusti arba nuvalyti drėgnu šepečiu. Paviršius 

gruntuoti gruntu nuo pelėsio, viršutinį sluoksnį padengti Alpina Bad-

und Küchenfarbe  dažais.  Nikotino, vandens, suodžių, riebalų 

dėmes nuplauti vandeniu su riebalus tirpinančiu buitiniu plovikliu ir 

leisti gerai išdžiūti. Izoliacinis grunto sluoksnis dengiamas tinkamu 

izoliaciniu gruntu.

Naujai padengtą tinką palikti džiūti apie 4 savaites. Tvirtus, normaliai 

įgeriančius tinko sluoksnius dengti be išankstinio paruošimo. 

Porėtus, įgeriančius, lengvai birius tinko sluoksnius nugruntuoti 

Alpina Grundierung. Labai birius, tepančius tinko paviršius gruntuoti 

2 kartus „šlapias į šlapią“ metodu.

Gipsinis tinkas, gipskartonio plokštės, dispersinis glaistas:

Labai blizgius glaisto ir tinko sluoksnius nušlifuoti, plokščių 

sujungimo vietas nuglaistyti, nušlifuoti ir nuvalius dulkes gruntuoti 

Alpina Grundierung .

Stipriai įgeriančius gipsinius pagrindus gruntuoti Alpina 

Spezialgrundierung für Innen  (atskiedus vandeniu, santykiu 1:2).

Silikatinių plytų ir plytų mūras:

Dažyti tinkamos tik sausos, švarios, be pašalinių sukibtį mažinačių 

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

išsimušusių druskų. 

Dėmesio: Atliekų tvarkymas:

Defektai:

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

Didelius - tinkamu remonto skiediniu. Užtaisytas vietas nugruntuoti 

Alpina Grundierung .

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto 

talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Atsargiai! 

Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko 

ar aerozolio. Naudoti kombinuotus A2 / P2 filtrus ir apsauginius 

akinius.  Dengiant ir džiūstant pasirūpinti geru vėdinimu. Dažant, 

nevalgyti, negerti ir nerūkyti. PATEKUS Į AKIS ARBA ANT ODOS: iš 

karto plauti dideliu kiekiu vandens. 

Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos atliekų 

tvarkymo taisykles. 

Ši techninė informacija paremta naujausia technologija ir patirtimi. 

Kadangi realybėje yra daugybė pagrindų, o objektus veikia skirtingos 

sąlygos, pirkėjas turi pareigą patikrinti medžiagos ir pagrindo 

suderinamumą. Išleidus naują techninės informacijos redakciją, ši 

nustoja galioti.  

DAW Lietuva, LT-07156 Vilnius  

www.alpina.lt;  info@daw.lt

Sandėliavimas:

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

temperatūroje. Galiojimo laikas: 24 mėnesiai originalioje, 

nepradarytoje pakuotėje.
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