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Alpina Farbrezepte ROST-OPTIK 
 

Dekoratyviniai dažai vidaus apdailai:  
rūdžių dizainas   
 
 

Produktas 
 
 
Paskirtis: 
„Alpina Farbrezepte ROST-OPTIK” 
dekoratyviniai dažai skirti vidaus 
darbams, sukuria natūralų rūdžių 
vaizdą (dviejų skirtingų atspalvių 
pagalba gaunamas šviesesnių ir 
tamsesnių rūdžių efektas).   
 
Savybės: 
Vandens pagrindo, silpno kvapo, 
valomi vandeniu  
bei neutraliais buitiniais valikliais. 

 
 
Deklaracija pagal VdL-RL01:  
Sudėtis: poliakrilato derva, perlų 
blizgesio pigmentai (aliuminis), 
spalvoti pigmentai, kvarcinis 
smėlis, vanduo, plėvėdaris, 
priedai, konservavimo 
medžiagos (metilizotiazolinonas, 
benzizotiazolinonas). 
Gali sukelti alerginę reakciją. 

 
 
Rišiklis:  
Sintetinės medžiagos dispersija 

pagal DIN 55 945 

 
Spalvos, esančios 
rinkinyje: 
Rūdžių ruda 
(Rostbraun),  
rūdžių oranžinė 
(Rostorange) 
 
Blizgesio laipsnis: 
Pusiau blizgus 
 
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, 
benzizotiazolinono.Gali sukelti 
alerginę reakciją. 
 

 

 
 
ES leidžiamas ribinis LOJ 
kiekis:  
Tokiam produktui (kateg. A/a): 30 
g/l (2010). Šiame produkte LOJ 
yra ne daugiau kaip 30 g/l. 
 
Produkto kodas 
Dažai ir lakas: 
M-DF02 
 
Laikymas: 
Vėsiai, bet ne šaltai. Pradarytas 
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. 

 

 
  
Spalvos: 
 

  
Pakuotė: 2,5 l,750 ml,400 ml,300  ml 

 

 

Pakuotė: vienu sluoksniu ~ 10 m2   

 



 

 

  

   Dengimas                    Tinkami pagrindai, jų paruošimas 
 

Sluoksnių sandara: 
 
„Alpina Farbrezepte ROST-
OPTIK” dengiami vienu darbo 
etapu „Alpina Effekt” šepečiu. 
Kontrastingus ir neapdorotus 
paviršius rekomenduojama 
pirmiausia padengti 
„Alpinaweiß” dažais. Stipriai 
įgeriančius paviršius nugruntuoti 
„Alpina Tiefgrund LF”. 

 
Dengimas: 
Abiejų spalvų „ROST-OPTIK“ 
dažus pakaitomis dengti 
„Alpina“ šepečiu lengvai 
paerdengiant tarpusavyje 
besiliečiančius plotelius. 
Individualiai pasirinkti, kuri 
spalva dominuos.  Dažyti 
horizontaliai, vertikaliai arba 
kryžmiškai, taip sukuriant 
skirtingą rūdžių optiką.  Visą 
plotą dažyti nuo vieno kampo 
iki kito mažomis atkarpėlėmis.   
Įrankių plovimas: 
Panaudotus įrankius po darbo 
iš karto nuplauti vandeniu. 
 
Sąnaudos: 
Apie 120 ml/m2 vienam 
sluoksniui, dengiant lygų 
pagrindą. 
 
Žemiausia temperatūra: 
Galima dengti, kai pagrindo ir 
aplinkos temperatūra ne 
žemesnė kaip +5⁰ C. 
 

Džiūvimas:                                          
Kai temperatūra +20 °C ir               
santykinis oro drėgnumas 65 %  
paviršius išdžiūsta maždaug  
po 4 – 6 val. Visiškai išdžiūsta 
po  12 val. Esant žemesnei  
temperatūrai ir aukštesniam oro  
drėgnumui džiūvimo laikas 
ilgėja. 

Pagrindas turi būti švarus, be 
sukibtį mažinančių dalelių, 
sausas ir lygus.  
Dengiant „Alpina Farbrezepte 
ROST-OPTIK” geriausias efektas 
gaunamas ant lygių pagrindų. 
Galima dengti ir faktūrinius 
pagrindus, tik gaunamas ne toks 
ryškus efektas. 
 
 
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 arba sintetinės dervos 
tinko sluoksniai: 
Gerai išsilaikę, 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 
padengiami 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. 
Rekomenduojame 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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