
- Kollane
- Must
- Tumepruun
- Umbra
- Kastan
- Sõnajala roheline
- Roheline
- Sinine
- Violetne
- Terrakota
- Punakaspruun
- Punane
- Oranž
- Aprikoos
- Ooker
- Kuldkollane

Värvitoonid/toonimine Kulu

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Krunt- ja vahekiht
Alpina KOLORANT, max 10% veega vedeldatult.
Lõppviimistlus
Alpina KOLORANT, max 5% veega vedeldatult.

KOLORANT

Pakendi suurus

500 ml

Läikeaste

Tootekirjeldus 

Värviliseks seina- ja fassaadiviimistluseks

Omadused

Sobib ideaalselt värvimiseks ja meisterdamiseks. Intensiivse 
värvitooniga, ilmastikukindel, kerge töödelda, lahustivaba, sise- ja 
välistöödeks. Dispersioonvärvide ja kunstvaikkrohvide 
toonimiseks.  Sobib ka täistoonvärviks, kuna sisaldab suures 
koguses sideainet, mis võimaldab luua väga vastupidavad ja 
kauakestvad värvikihid.

Siidjasmatt DIN EN 13 300 järgi

Kunstvaikdispersioon DIN 55 945 järgi Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5 °C (õhk ja pealispind).

www.alpinacolor.ee

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ja 
ülevärvitav 4–6 tunni möödudes, 24 tunni pärast vihmakindel. 
Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad 
kuivamisaega.

Töövahendid/temperatuur

Koostis 

Ca 150 ml/m² kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on 
kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Akrüüldispersioon, titaandioksiid, värvilised pigmendid, 
mineraalsed täiteained, vesi, lisandid, konservandid 
(metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon). Võib allergilisi 
reaktsioone esile kutsuda.

Sideaine

Kuivamisaeg

Veega vedeldatav, vähese lõhnaga ja keskkonnasäästlik, kuna on 
minimeeritud emissiooniga. Kõrge konsentratsiooniga, seetõttu 
intensiivse värvitooniga. Ilmastikukindel. Vetthülgav DIN 4108 
järgi. Märghõõrdeklass: klass 2, pesemiskindel DIN 53 778 järgi. 
Hingav, tuhmumiskindel, kergesti segatav.
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M-DF01 Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,019–0,026˝
Rõhk: 150–180 bar
Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Valge viimistlusmaterjali toonimisel kehtivad toonitud toote 
töötlemisjuhised.
Jätkukohtade vältimiseks töödelda märg- märjale meetodil.
Ei sobi kasutamiseks horisontaalsetel veega koormatavatel 
pindadel.
Dispersioon- ja lateksvärvide toonimisel teha proovikatmine, kuna 
värvitoon võib kuivades intensiivsemaks muutuda.
Akrüüllakke, silikaat- ja silikoonvaikvärve ei tohi toonida Alpina 
Kolorantiga.
Mitte töödelda otsese päikesevalguse, vihma, väga kõrge 
õhuniiskuse korral.

Säilitamine

Hoida jahedas, kaitsta külma eest.

SIA DAW BALTICA Eesti filiaal, Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690, info@alpinacolor.ee, www.alpinacolor.ee
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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.

Tähelepanu! Jäätmekäitlus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustussudu mitte sisse 
hingata. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse 
eest. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. 
Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Sisaldab 
metüülisotiasolinooni, bensisotiasolinooni. Võib allergilisi 
reaktsioone esile kutsuda. Täpsemad andmed: vt toote 
ohutuskaarti.

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad. Vedelad 
materjalijäägid viia vanade värvide ja lakkide kogumispunkti, 
kuivanud jäägid utiliseerida ehitus- ja lammutusjäätmete või 
olmeprügina.

KOLORANT

Töötlemine Pealekandmismeetod

Kui Alpina KOLORANTi kasutatakse dispersioon- või lateksvärvide 
toonimiseks, siis järgida kasutatud toote töötlemisjuhendit.

Pinnale kanda pintsli, rulli ja pihustusseadmetega.

Värvide ja lakkide tootekood Airless seadmega pinnale kandmine
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