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Grunto sluoksnis

Dengti ant prieš tai „Alpina Impression Effekt“ arba „Alpina Structur Effekt“ 

suformuotos, sausos sienos, esant reikalui dengti tarpinį sluoksnį su 

nuspalvintu „Alpina Lasur Effekt“.

Baigiamasis sluoksnis

„Alpina Lasur Effekt Gold“ ir „Alpina Lasur Effekt Silber“ galima dengti 

potepiais arba voleliu. Iš pradžių „Alpina“ volelį lengvai sudrėkinti vandeniu ir 

tolygiai padengti „Alpina Lasur Effekt Gold“ arba „Alpina Lasur Effekt Silber“. 

Susijungiantį paviršių dengti tolygiai, be pertraukų kaip vieną paviršių. 

Atsirandančias volelio žymes vėliau vertikaliai ir horizontaliai perbraukti 

plokščiuoju teptuku. Su „Alpina Lasur Effekt Gold“ arba „Alpina Lasur Effekt 

Gold“ galima dirbti praėjus dar 5-10 min. po padengimo.

Pakuotės dydis:

2,5 l

Blizgesio laipsnis:  

Aukso ir sidabro, skaidrūs.

Paskirtis:

Skaidrūs, aukštos kokybės vidaus apdailos dažai su auksiniais 

arba sidabriniais perlų žvilgesio pigmentais.

„Alpina Lasur Effekt Gold“ ir „Alpina Lasur Effekt Silber“ padengus 

ant  „Alpina Structur“ arba Impression Effekt“ tinkuotų paviršių, dėl 

faktūros ir tauraus žėresio derinio gaunamas savitas vaizdas. 

Savybės:

Spalva:

-dengiama ant visų vidaus paviršių, kurie yra pritaikyti 

dispersiniams dažams;

-gipsinis tinkas, gipsinis glaistas;

-silikatinių plytų mūras ir apdailos plytų mūras;

-betonas;

-vidutinę ir didelę apkrovą išlaikantys sluoksniai;

-faktūriniai tapetai;

-gipskartonis.

Apie 7,0 m²/l vienam sluoksniui, dengiant lygų paviršių. Sąnaudos priklauso 

nuo paviršiaus faktūros, esant nelygiam paviršiui, dengti atitinkamai daugiau. 

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.

  Skaidrūs dekoratyvūs vidaus apdailos dažai,                

Bilzgūs. 

Tinkami pagrindai:

Džiūvimo trukmė:

Dažus gerai išmaišyti. Dengti „Alpina“ voleliu. Paskui apdoroti plokščiuoju 

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

nedelsiant išplauti vandeniu.

-Silpno kvapo mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių.

-Nekenkia aplinkai.

-Lengva dengti ir suteikti faktūrą.

-Difuziški.

-Išlaiko didelę apkrovą.

Išeiga:

paviršiams suteikiantys auksinį arba sidabrinį žėresį     

Produkto aprašymas 

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

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibimą mažinančių dalelių ir sausi.

Rekomenduojama dengti ant paviršių, prieš tai dengtų „Alpina 

Structur Effekt“ arba „Alpina Impression Effekt“.

Sudžiūvę dažų likučiai ir tuščia pakuotė sutvarkoma kaip buitinės 

šiukšlės.

Sintetinės dervos dispersija, spalvoti pigmentai, mineraliniai 

užpildai, vanduo, priedai, konservuojamoji medžiaga. ES nustatyti 

ribiniai lakių organinių junginų (LOJ), leidžiamų šiame gaminyje 

(A/a kateg.), kiekiai: 30g/l (2010). Šiame gaminyje lakių organinių 

junginių (LOJ) yra < 1g/l.

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“.

Saugoti 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 padengus „Alpina Structur Effekt“ arba „Alpina Immpression 

Effekt“. Stambiai akytus, birius, sugeriančius tinkus gruntuoti 

„Alpina Einlassgrund“ arba „Grund-Konzentrat“.

Gipsinis ir gatavas tinkas, gipskartonio plokštės: Plokščių 

sandūras nuglaistyti, sukepusius glaisto ir tinko paviršius nušlifuoti, 

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

Konzentrat“ ir padengti „Alpina Structur Effekt“ arba „Alpina 

Impression Effekt“.

Pašalinti priemonės nuo sulipimo likučius ir tepančias, birias 

daleles.

Iš pradžių dengti „Alpina Structur Effekt“ arba „Alpina Impression 

Effekt“.

Atliekų tvarkymas:

Techninė informacija Nr. EXL A-D222    2011 m. gegužės mėn. 

Sudėtis:

Nuorodos dėl pavojingumo ir saugos taisyklės:

Tinkami pagrindai ir jų paruošimas 

Nuorodos 
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