
Kuivamisaeg

Pinnale kanda Alpina pintsliga (sisaldub komplektis). Mitte kasutada 
temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist veega. 

Töövahendid/temperatuur

Omadused

– Veega lahjendatav
– Minimaalse lõhnaga
– Kerge pinnale kanda
– Lihtsasti puhastatav

Ainulaadne rooste efekt

Varieerub matist läikivani

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

Värvitoonid/toonimine

Materjalikulu

Toote eelised

Loob ebaühtlase roosteoptika.

Alpina Farbrezepte ROST-OPTIK

Pakendi suurus

Saadaval komplektina: 
0,7 l roostepruun värvitoon 
0,5 l roosteoranž värvitoon 
Alpina BÜRSTE/pintsel

Läikeaste

Tootekirjeldus 
Kvartsliiva sisaldav efektvärv rooste efekti loomiseks sisepindadel. 
Pruuni ja oranži roostet meenutavad värvitoonid tekitavad tumeda 
valguse efekti ja annavad kareda ebaühtlase pinnakihi. 


Lisainfo: www.alpinacolor.ee

Ühest komplektist piisab ca 10 m² katmiseks sileda aluspinna korral. Karedate 
pindade puhul on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise 
käigus.

Sobivad aluspinnad

Alpina Farbrezepte ROST-OPTIK kanda ühes tööetapis Alpina
pintsliga pinnale. Mõlemad värvitoonid kanda vaheldumisi pinnale ning kergelt 
üksteise peale kanda. Värvitoonide kogus valida vastavalt
soovile. Pärast mõlema tooni pinnale kandmist viimistleda pind vastavalt
soovile diagonaalselt, horisontaalselt või vertikaalselt. Pind viimistleda
suunaga ühest nurgast teise.

ROST-OPTIK ainulaadne struktuur tuleneb kvartsliiva sisaldavatest 
spetsiaalvärvidest. Liiva ühtlaseks jaotumiseks soovitame mitte kanda pinnale 
liiga palju materjali. Enne kasutamist hoolikalt segada.

Roostepruun ja roosteoranž

Koostis 
Polüakrülaatvaik, pärlmutterpigmendid (alumiinium), värvilised 
pigmendid, kvartsliiv, vesi, abiaine kelme moodustamiseks, lisandid, 
konservandid. Sisaldab metüülisotiasolinooni, bensisotiasolinooni.
EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) 
sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab 
maksimaalselt 30 g/l LOÜ-d. 

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Mineraalsed aluspinnad
– Lubitsementkrohvid
– Kipskrohvid, kipspahtlid
– Liivasest lubjakivist müüritis ja viimistlemata tellismüüritis
– Betoon
Kõik kandvad kattekihid
– Dispersioonkrohvid
– Dispersioonvärvid
– Struktuurtapeedid
– Kipskartong
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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.

Olenevalt aluspinna karedusest tasandada pinda 1 kuni 2 kihi sobiva 
pahtliga. 

Väiksesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise 
pahtliga. Katta korrigeeritud kohad 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.

Arsti poole pöördudes näidata pakendit või toote etiketti. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 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 Farbrezepte ROST-OPTIK

Aluspinna ettevalmistus Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja vaba 
nakkumist takistavatest ainetest. Tugevalt imavad aluspinnad kruntida 
tootega Alpina GRUNDIERUNG. 
Optimaalse efekti saavutamiseks on soovituslik sile aluspind. Materjali 
pealekandmine karedatele pindadele on samuti lubatud, kuid sel juhul on 
lõpptulemuseks oodata teistsugust visuaalset efekti.

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele 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
Kõvad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid katta pärast 
pahteldamist ja kruntimist. Jämedapoorsed, imavad krohvid kruntida tootega 
Alpina GRUNDIERUNG. 
Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid
Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, 
tolmust puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG. 

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. 
Kandvatele tapeetidele tuleb eelnevalt kanda vähemalt üks kiht Alpina 
dispersioonvärvi.

Betoon Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvaplekkidega pinnad 

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE
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