
Techninė  informacija
 
  

Alpina Farbrezepte INNENFARBEN matt 
Alpina Farbrezepte matiniai vidaus dažai  
Greitai dengiami, nevarvantys vidaus dažai, geros dengiamosios gebos, 
ryškių atspalvių    
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktas  
 
Paskirtis: 
 
Aukščiausios klasės dažai, skirti visų 
vidaus paviršių dažymui tiek pirmą 
kartą, tiek ir atnaujinant. 
 
Dažniausiai pakanka vieno 
sluoksnio „Farbrezepte” dažų. Dažai 
labai greitai džiūsta, todėl išdažytas 
patalpas galima greitai (be ilgų 
prastovų) vėl naudoti. 

 
Savybės: 
 
Vandens pagrindu, tausoja aplinką, 
silpno kvapo. Tonuoti gamykloje. 
Difuziški. Gera dengiamoji geba. 
Lengvai dengiami. 
 
Atsparumas šlapiam trynimui 3 
klasė pagal DIN EN 13 300, 
atitinka atsparumą plovimui pagal 
DIN 53 778. 
 
Deklaracija pagal 
VdL-RL01: 
 
Sudėtis: polivinilacetato dispersija, 
titano dioksidas, spalvoti pigmentai, 
silikatai, kalcio karbonatas, vanduo, 
priedai, konservantai  
(metilizotiazolinonas, 
benzizotiazolinonas). Gali sukelti 
alerginių reakcijų. 
 

 
 
Rišiklis: 
 
Sintetinės dervos 
dispersija pagal DIN 
55 945. 
 
Spalvos:  
43 atspalviai. 
 
Blizgesio laipsnis:  
Matiniai. 
 
Saugumo instrukcija: 
 
Saugoti vaikams nepasiekiamose 
vietose. Neįkvėpti aerozolių. Naudoti 
filtrą A2/P2. Dengiant ir džiūstant 
gerai vėdinti patalpas. Dengiant 
nevalgyti, negerti, nerūkyti Patekus į 
akis ar ant odos, nedelsiant 
kruopščiai nuplauti vandeniu. 
Neišpilti į kanalizaciją, vandens 
telkinius ar gruntą. Įrankius po darbo 
iš karto išplauti muilu ir vandeniu. 
Transportavimo metu  saugoti 
pakuotes.   

 
 
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis 

tokiam produktui 
(Kat. A/a): 30 g/l (2010). 
Šiame produkte LOJ yra <1 g/l VOC. 
 
Produkto-kodas 
Dažai ir lakas:  
M-DF01. 
 
Sandėliavimas: 
Pakuotes laikyti vėsiai, bet ne 
šaltyje. Pradarytą pakuotę sandariai 
uždaryti. 
 
Atliekų tvarkymas: 
  
Perdirbti atiduodamos tik visiškai 
tuščios pakuotės. Skystus 
medžiagos likučius atiduoti į senų 
dažų/ lako surinkimo vietas, 
sudžiūvusius – sutvarkyti kaip 
statybines ir griovimo atliekas arba 
kaip buitines atliekas. Atliekų kodas-
Nr.: EWC 08 01 12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Pakuotė, sąnaudos: 1 l apie. 8 –12 m², 2,5 l apie 20 – 30 m² ir 6,5 l apie 50 – 70 m² 



 Dengimas:         Tinkami pagrindai ir jų paruošimas: 
 
 
Sluoksnių sandara: 
 
„Alpina Farbrezepte” neskiestais 
dažais dažniausiai dengiamas 
vienas sluoksnis. Stipriai  
įgeriančius paviršius iš pradžių 
gruntuoti „Alpina Tiefgrund”. 

  
Kontrastingus paviršius gali 
prireikti gruntinio sluoksnio.  
Gruntiniam sluoksniui dažus 
skiesti ne daugiau kaip 10 % 
vandens. 
 

Dengimo būdas: 
 
Prieš dengiant, dažus gerai išmaišyti 
ir, jei reikia, perpilti į didesnį indą. 
Dažų perteklių nuo įrankio nubraukti 
į groteles. Dažai gali būti dengiami 
teptuku, voleliu arba purkštuvu. 
 
Panaudotus įrankius po darbo iš 
karto nuplauti vandeniu ir muilu. 
 
Sąnaudos: 
 
Dengiant lygų pagrindą - apie 
80-130 ml/m2 vienam sluoksniui. 
Dengiant grublėtą – atitinkamai 
daugiau. 

 
Dengimo temperatūra:  
Dengti, kai pagrindo ir aplinkos 
temperatūra ne žemesnė kaip +5⁰ C. 

 
 
Džiūvimo trukmė: 
 
Kai temperatūra + 20° C ir santykinis 
oro drėgnumas 65 %,  paviršius 
išdžiūsta per 4–6 va. Visiškai 
išdžiūsta po 12 val. Kai temperatūra 
žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, 
paviršius džiūsta ilgiau. 

  
 
Pagrindai turi būti sausi, švarūs, 
be sukibtį mažinančių dalelių. 
 
Mineralinis tinkas: 
Tvirtą, normaliai įgeriantį tinką dažyti 

be išankstinio paruošimo. 

Stambiai porėtą, birų, įgeriantį tinką 

gruntuoti vienu „Alpina Tiefgrund LF“ 

sluoksniu. Gipsinį, lygaus paviršiaus 

tinką nušlifuoti, nuvalyti dulkes ir 

nugruntuoti tirpikliniu giluminiu 

gruntu (Tiefgrund). 

 

Gipskartonio plokštės: 
 
Šiurkštus nušlifuoti. Gruntuoti „Alpina 
Tiefgrund LF“. 
 

Silikatinių plytų ir apdailos 
plytų mūras: 
Dengti be išankstinio paruošimo. 

 

Apkrovą išlaikantys seni dažų 
sluoksniai arba sintetinės 
dervos tinkas: 
Silpnai įgeriantys, matiniai sluoksniai 
dengiami iškart. Blizgius senų dažų 
sluoksnius iš pradžių pašiurkštinti. 

 
Apkrovos neišlaikantys 
sluoksniai: 
Apkrovos neišlaikančius senus dažų 
arba sintetinės dervos tinko 
sluoksnius nugramdyti, nuskusti, 
nuvalyti šepečiu arba nušlifuoti ir 
kruopščiai nuvalyti dulkes. 

 

 
 
Nedažyti šiurkštaus 
pluošto, reljefiniai arba 
spausti popieriniai 
tapetai: 
Dengti be išankstinio paruošimo. 
Atšokusius tapetus visiškai pašalinti. 
Kleisterį ir makulatūros likučius 
nuplauti. Gruntuoti „Alpina-Tiefgrund 
LF”. 
 
Pelėsinių grybų apnikti 
paviršiai: 
Pelėsinių grybų ir dumbliagrybių 
apnašas pašalinti mechaniškai: 
nugramdyti, nuskusti arba nuvalyti 
drėgnu šepečiu. Paviršius nuplauti 
įprastine priemone nuo pelėsio ir 
palikti gerai išdžiūti. Nustatyti 
pelėsio priežastį ir ją pašalinti. 
Išdžiūvus pažeistas vietas nudažyti 
specialiais „Alpina Kitchen & Bath“ 
dažais. 
 
Paviršiai su nikotino dėmėmis: 
Aiškiai matomas užterštas vietas ant 
lygių paviršių kruopščiai nuplauti. 
Dėmes ant šiurkščių paviršių nuvalyti 
sausuoju būdu. Paviršių gruntuoti 
„Alpina Nikotinsperre“. 
 
Maži paviršiaus defektai: 
Po paruošiamųjų darbų tinkamu 
skiediniu ar glaistu, paviršių gruntuoti 
„Alpina-Tiefgrund LF”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techninė informacija Nr. 2050 · 2017 m. gegužės mėn. 
 
Diese Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir įmonės patirtį. 
Kadangi pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas 
neatleidžiamas nuo pareigos pats patikrinti, ar produktas tinka numatytam darbui 
esamomis objekto sąlygomis.  
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Išleidus naują techninės informacijos leidimą, šis nustoja galiojęs. 
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