
Koostis 

Materjalikulu

Alpina METALL Effekt

Pakendi suurus

1 l

Läikeaste

Tootekirjeldus 
Dekoratiivvärv, mis annab lummava kuldse, hõbedase või pronksja 
metalse läike. Eriti väljendusrikka dekoratiivse pinna saavutamiseks 
võib kombineerida tootega Alpina LINIE Effekt.

Metalse läike efekt

Toote eelised

– Pronksi, kulla või hõbeda efekt
– Veega lahjendatav
– Kõrge kulumiskindlus

Sobivad aluspinnad

Lisainfo: www.alpinacolor.ee

Kasutatav kõikidel tavalistel sisepindadel, mis sobivad
dispersioonvärvidega värvimiseks.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kuivanult kergelt läikiv.

Kuivamisaeg

Pinnale kanda Alpina rulliga. Vajadusel töödelda pinda Alpina efektkammi või 
pintsliga.
Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast 
kasutamist veega.

Omadused

Töövahendid/temperatuur

– Veega lahjendatav
– Lahustivaba
– Kergelt sädeleva metallefektiga
– Suurt kasutuskoormust taluv
– Väga hästi puhastatav
– Ökoloogiline

+20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 4–6 tunni pärast 
kuiv, 12 tunni pärast täiesti kuiv. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus 
pikendavad kuivamisaega.

Värvitoonid/toonimine

Ca 9 m²/l  ühe kihi pealekandmisel ühe tööetapi kohta, olenevalt aluspinnast.
Materjalikulu oleneb aluspinna struktuurist. Täpne materjalikulu teha kindlaks 
proovikatmise käigus.

Kruntkiht
Aluspind peab olema alati eelnevalt ühtlases värvitoonis värvitud. Parimad 
efektid saavutatakse kombineerituna struktureeritud aluspindadega. Vastavalt 
soovile võib aluspind olla sobivas värvitoonis või valge.
Lõppkiht
Alpina METALL Effekt korralikult läbi segada ning pärast aluspinna täielikku 
kuivamist ühtlase kihina rulliga pinnale kanda. Seejärel töödelda Alpina 
efektkammi, pintsli või kelluga. 

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi, lisandid. 
EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse 
puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l LOÜ-d. 

Kuldne, hõbedane, pronks  
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Tehniline informatsioon nr 238_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie 
kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust 
on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud 
kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue 
redaktsiooni ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.

Vajadusel krohvida ja/või pahteldada. Silikaattellismüüritis
kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.
Teised tellismüüritised kruntida tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3. 

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

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.

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart on saadaval taotluse 
korral. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-
isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni 
[EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotsiasool-3-ooni. Võib 
põhjustada allergilist reaktsiooni.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis Defektsed kohad 

Vedelad värvijäägid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud 
värvijäägid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

Tähelepanu Jäätmekäitlus

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu 
lubitsementkrohve.

Alpina METALL Effekt

Aluspinna ettevalmistus Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja vaba 
nakkumist takistavatest ainetest. Eelnevalt teha ühtlane 
struktureeritud kruntkiht, eelistatavalt tootega Alpina LINIE Effekt. 

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

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. 
Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.
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Mittekandvad viimistluskatted 
Lubitsementkrohvid
Tugevad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlitlid
katta tootega Alpina LINIE Effekt või kasutada teisi
Alpina struktuurvärve. Poorsed ja liivased, imavad krohvid
eelnevalt kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG ja seejärel katta  
struktuurvärviga.
Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid
Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad 
lihvida, tolmust puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina 
GRUNDIERUNG. Seejärel katta pind Alpina struktuurvärviga.

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 
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