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Alpina Farbrezepte BETON-
OPTIK 
 
Faktūriniai dažai vidaus apdailai: 
betono dizainas  
 
 
Produktas 
 
 
Paskirtis: 
„Alpina Farbrezepte BETON-
OPTIK” faktūriniai dažai, skirti 
vidaus apdailai, sukuria natūralų 
betono vaizdą. Naudojami kuriant 
industrinį interjerą.    
 
Ypatybės:  
„Alpina Farbrezepte BETON-
OPTIK” dengiami ant lygių 
paviršių. 
 
Savybės: 
Vandens pagrindo, silpno kvapo, 
valomi vandeniu su neutraliais 
buitiniais valikliais.  

 
 
Deklaracija pagal VdL-RL01:  
Sudėtis:  
Glaistas (Basis):  stireno 
akrilatas, titano dioksidas, kalcio 
karbonatas, silikatai, vanduo, 
priedai, konservantai. 
Sudėtyje yra metilizotiazolinono 
ir benzizotiazolinono. 
Dažai (Finish): vinilacetatas, 
etilenas, vanduo, 
priedai, parafino vaškas, kalcio 
karbonatas, konservantai 
(metilizotiazolinonas, 
benzizotiazolinonas). 
Gali sukelti alerginę reakciją. 

 
 
Rišiklis:  
Sintetinės dervos dispersija 
akrilato pagrindu. 
 
Tankis: 
Apie 1,09 g/cm3 

 
Spalvos: 
Betono pilka 
(Betongrau). 
 
Blizgesio laipsnis: 
Matiniai 
 
Pavojaus/saugumo nuorodos:  
Saugoti, kad nepatektų į rankas 
vaikams. Neįkvėpti išpurškiamų 
dalelių. Darbo ir džiūvimo metu 
pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. 
Darbo metu nevalgyti, negerti, 
nerūkyti. Patekus į akis, ant odos 
tuoj pat gerai nuplauti vandeniu. 
Neišpilti į kanalizaciją, vandens 
telkinius, saugoti, kad nesusigertų į 
žemę. Laikyti originalioje pakuotėje  
vėsiai, bet ne šaltai. Praimtą 
pakuotę laikyti sandariai uždarytą. 
Transportuoti saugiai. 
Sudėtyje yra metilizotiazolinono ir 
benzizotiazolinono. Gali sukelti 
alerginę reakciją. Išsamesnė 
informacija saugos duomenų lape. 
 
 

 

 
 
Produkto kodas 
Dažai ir lakas: 
M-DF01 
 
Laikymas:  
Vėsiai, bet ne šaltai.  
Praimtas pakuotes laikyti sandariai 
uždarytas. 
 
Atliekų tvarkymas:  
Perdirbimui atiduoti visiškai tuščias 
pakuotes. Skystus medžiagos 
likučius atiduoti į senų dažų/lako 
surinkimo vietas, sudžiūvusius- 
sutvarkyti kaip statybos ir griovimo 
arba kaip buitines atliekas. Atliekų 
kodas Nr. EWC 080112. 

 
  
  Spalva: 
 

  
 
 
Pakuotė: vienu sluoksniu 7 - 13 m2 



   Dengimas                    Tinkami pagrindai, jų paruošims 
 
Sluoksnių sandara: 
 
Pagrindą padengti „Alpina 
Farbrezepte BETON-OPTIK 
Basis”. Išdžiūvus, nudažyti 
„Alpina Farbrezepte BETON-
OPTIK Finish”. Stipriai 
įgeriančius paviršius iš pradžių 
nugruntuoti „Alpina Tiefgrund 
LF”. 

 
Dengimas: 
Dažus gerai išmaišyti, perpilti į 
indą skirtą dažymui. Įdėti 
groteles dažams. 
Specialų „Alpina Spezialroller“ 
volelį sudrėkinti vandeniu. 

1. Paviršių dengti tolygiai 
ir gerai įsotinant 
„BETON-OPTIK 
Basis” glaistu. Dengti 
50-100 cm pločio 
juostomis. Dengiant 
didelius plotus, turėtų 
dirbti keli darbuotojai. 

2. Trumpais judesiais 
skersai, išilgai 
padengtą plotą 
apdoroti „Alpina 
EFFEKT“ mente. 
Pradėti nuo krašto. 
Paviršių palikti džiūti 
12 val. 

3. Išdžiūvusį paviršių 
tolygiai voleliu 
padengti „BETON-
OPTIK Finish” dažais. 
Dažyti 50-100 cm 
pločio juostomis. 

4. „Alpina EFFEKT“ 
mente skersai ir 
išilgai, lengvai 
paspaudžiant 
suformuoti norimo 
paviršiaus vaizdą. 
Pradėti nuo krašto. 
Perteklinę medžiagą 
nubraukti į kibiro 
kraštą. 
   

 

 
Patarimas: dengiant šalia 
esančius didelius plotus, 
rekomenduojame dirbti dviese. 
 
Įrankių plovimas: 
Panaudotus įrankius  po darbo iš 
karto nuplauti vandeniu. 
 
Sąnaudos: 
Apie 320 ml/m2  vienam sluoksniui 
(Basis), apie 91 ml/m2  vienam 
sluoksniui (Finish). 
 
Žemiausia temperatūra: 
pagrindo ir aplinkos temperatūra 
dengiant neturi būti mažesnė kaip 
+5⁰ C. 
 
Džiūvimas:                                          
Kai temperatūra +20 °C ir               
santykinis oro drėgnumas 65 %  
paviršius išdžiūsta maždaug  
po 4 – 6 val. Vėl dengti galima po  
12 val. Esant žemesnei  
temperatūrai ir aukštesniam oro  
drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja. 
 
Pagrindai turi būti švarūs, 
sausi, lygūs, be sukibtį 
mažinančių dalelių.  
 
Mineralinis tinkas: 
Tvirti, normaliai įgeriantys tinko 
paviršiai dažomi be paruošimo. 
Stambiai porėtas, įgeriantis 
tinkas pirmiausia gruntuojamas 
„Alpina Tiefgrund LF”. 
Gipsinis tinkas nušlifuojamas iki 
lygaus paviršiaus, nuvalomos 
dulkės, o tada nugruntuojamas 
„Alpina Tiefgrund LF”. 
 
Gipskartonio plokštės: 
Glaisto šiurkštus nušlifuoti. 
Pagrindą nugruntuoti  
„Alpina Tiefgrund LF”. 
 
Betonas: 
Medžiagos nuo sulipimo likučius 
pašalinti nuriebalinančiu buitiniu 
valikliu, šepečiu nuvalyti 
tepančias, birias daleles. 
Pagrindą nugruntuoti  
„Alpina Tiefgrund LF”. 
 
                                                  

 
Apkrovą išlaikantys, lygūs seni 
dažų sluoksniai arba sintetinės 
dervos tinko sluoksniai: 
Tvirti, plovimui atsparūs seni dažų 
sluoksniai gali būti dengiami iš karto. 
Blizgius sluoksnius pašiurkštinti. 
 
Klijinių dažų sluoksniai: 
Kruopščiai nuvalyti iki pagrindo. 
Gruntuoti šepečiu „Alpina Tiefgrund 
LF” gruntu.                                                                
 
Naujai padengti, neatšokę, lygūs 
arba stiklo pluošto tapetai: 
Tvirti, neatšokę tapetai, kurie buvo 
priklijuoti dispersiniais klijais, gali būti 
dengiami iškart. Nepadengti 
popieriniai tapetai pirmiausia 
nudažomi 1-2 „Alpinaweiß” dažų 
sluoksniais. 
Dengiant stiklo pluošto tapetus reikia 
laikytis šių tapetų gamintojo nuorodų. 
 
Atšokę tapetai: 
Visiškai pašalinti. Klijų ir makulatūros 
likučius nuplauti, kol pagrindas lieka 
švarus. Gruntuoti „Alpina Tiefgrund 
LF”. 
 
Pelėsių apnikti paviršiai:  
Pelėsius nuplauti/ nuvalyti šepečiu. 
Pelėsių pažeistas vietas nuplauti 
pelėsių valikliu ir leisti išdžiūti. 
Rekomenduojama nustatyti pelėsio 
atsiradimo priežastis ir, jei įmanoma, 
jas pašalinti. 
Paviršių padengti specialiais „Alpina 
Kitchen&Bath“ dažais  
.    
 
Paviršiai su nikotino dėmėmis 
Nešvarumus nuo lygių pagrindų 
nuplauti, nuo šiurkščių nuvalyti 
šepečiu. Paviršių gruntuoti „Alpina 
Nikotinsperre“. 
 
Mažos išdaužos, defektai: 
Paviršių užglaisčius tinkamu 
skiediniu arba glaistu, gruntuoti 
„Alpina Tiefgrund LF”.  
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