
ColorMix

ემალი 3 - 1 ში

პირდაპირ ჟანგზე

ადჰეზიური გრუნტი, 
ანტი კოროზიული და
დეკორატიული ემალი. 

შეფუთვის ზომები:  

0,75ლ; 2,5ლ

სიპრიალის ხარისხი:  

დაახლ. 100-120 მლ/მ² - ერთი ფენა. ზუსტი ხარჯი
განისაზღვრება საცდელი დატანით. ოპტიმალური 
ანტიკოროზიული თვისებების მისაღებად, საჭიროა 
ხარჯის კონტროლი.  

ადჰეზიური უნარის მქონე გრუნტი, კოროზიის ინჰიბიტორი და 
დეკორატიული ემალი ერთ პროდუქტში. ადვილად 
დაიტანება, მაღალი ფარვის უნარით.მაქსიმალური დაცვა 
კლიმატური ზემოქმედებისგან. ზედაპირის ოპტიმალური 
დაცვა 2-3 თხელი ფენის დატანისას. ურეთან-ალკიდური 
საფუძველი უზრუნველყოფს ელასტიური დანაფარების 
შექმნას. დარტყმა მედეგი და ნაკაწრების მიმართ მდგრადი. 
სუსტი არომატის მქონე, დატანისას და შრობისას.

აბრეშუმისებრი-მქრქალი

დატანის მეთოდები:

მზა ფერები (11 ტონი): თეთრი (RAL 9003); შავი (RAL 9005); 
მწვანე (RAL 6002); ვერცხლისფერი (RAL 9023); მუქი 
ყავისფერი (RAL 8011); შოკოლადის ფერი (RAL 8017), 
ლურჯი (RAL 5005); მოწითალო ყავისფერი (RAL 3011); 
ყვითელი (RAL 1021); სპილოს ძვლის ფერი (RAL 1015), 
ნაცრისფერი (RAL 7040).
2019 წლიდან უკვე შესაძლებელია ColorMix-ის სისტემებით 
შეფერადება.

ხარჯი:

შავი ლითონის ზედაპირები (რკინა,ფოლადი). 
მოთუთიებული ზედაპირები. ძველი მყარი ლაქწასმული 
ზედაპირები, (აკრილის ემალით, აკრილის საღებავით 
დაფარული ან ფხვიერი ზედაპირების გარდა). არ 
გამოდგება მუდმივი ნესტის ან ქიმიური ნივთიერებების 
ზეგავლენის ქვეშ მყოფ ზედაპირებზე.

სპეციალური ურეთან-ალკიდური ემალი, შავი ლითონის 
ზედაპირების ანტიკოროზიული დაცვისათვის. აგრეთვე  
მოთუთიებულ ზედაპირებზე დატანის შესაძლებლობით.

დაიტანეთ ალკიდური ემალებისთვის განკუთვნილი 
ფუნჯით, გორგოლაჭით ან მიფრქვევის მეთოდით. 
გამოყენების შემდგომ ხელსაწყოები გაწმინდეთ Alpina-ს 
გამხსნელით ან "უაით სპირიტით".

დანიშნულება:

შესაფერისი ზედაპირები:

თვისებები:

დამატებითი ინფორმაცია: www.alpina.ge

პროდუქტი კარგად ამოურიეთ. დაიტანეთ 2-3 ფენა. გარე 
სამუშაოებისას დაიტანეთ 3 თხელი ფენა. შიდა 
სამუშაოებისას საკმარისია 2 ფენა.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზავება:  

ანტიკოროზიული ემალი შავი ლითონის ზედაპირებისათვის, 
მოთუთიებულ ზედაპირებზე დატანის შესაძლებლობით. 

შეიცავს მაღალ ეფექტურობის მქონე კოროზიის 
ინჰიბიტორებს. შიდა და გარე სამუშაოებისთვის. 
ხანგრძლივად იცავს კოროზიისგან და ინარჩუნებს 
დეკორატიულ თვისებებს  ექსპლუატაციის დროს.

ხელსაწყოები:

შრობის დრო / გამოყენების პირობები:

(20±2)°C ტემპერატურისა და (65±5)% ჰაერის ტენიანობის 

პირობებში ზედაპირი მშრალია 5 საათის შემდეგ, 

8 საათის შემდეგ შეიძლება შემდეგი ფენის დატანა. 

არ გამოიყენოთ +5°C ჰაერის ტემპერატურაზე ნაკლებ  

პირობებში. 

შემადგენლობა: 

ალკიდ-ურეთანის ფისი, უაით სპირიტი, პიგმენტები, 

შემავსებლები, ანტიკოროზიული დანამატები, 

ფუნქციონალური დანამატები, სიკატივები (საშრობი). ეს 

ნაწარმი შეიცავს < 500 გ/ლ VOC-ს.(აქროლადი ორგანული 

ნაერთების კონცენტრაცია)

შეიცავს: ალიფატურ და არომატულ ნახშირწყალბადებს, 

ციკლური ნაერთები < 2% არომატული ნივთიერებები, 

იზობენზოფურანი -1,3 -დიონი, 2,4-დიზოციანატი-1-

მეთილბენზოლი, 2-ბუტანონ ოკსიმი, კობალტი ბის (2-

ეთილჰექსანატი), 2,5-ფურანდონი, ლითონის მარილები.

საგრუნტი ფენა:

Alpina ემალი 3 - 1 ში გაუზავებელი. 

შუალედური და საბოლოო ფენა:

Alpina ემალი 3 - 1 ში გაუზავებელი.  

საჭიროების შემთხვევაში, (მიფრქვევით დატანისას) 

უშუალოდ დატანის წინ დაამატეთ Alpina-ს გამხსნელი - 

"უაით სპირიტი" (არა უმეტეს 10% პროდუქტის მასისა) და 

შემდგომ კარგად ამოურიეთ ერთგვაროვანი მასის 

მიღებამდე.

ფერი / შეფერადება:

პროდუქტის აღწერა

ტექნიკური ინფორმაცია
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ემალი 3 - 1 ში

ზედაპირის მომზადება: ზედაპირები არამზიდი დანაფარებით:

არამზიდი ლაქების და ემალების დანაფარები სრულად 

მოაშორეთ ზედაპირს.

რკინა, ფოლადი:

მოაშორეთ ზედაპირს ჭუჭყი და გამყოფი 
ნივთიერებები (ცხიმი). 

სრულფასოვნად მოაშორეთ ჟანგი, ჭუჭყი და გამყოფი 
ნივთიერებები (ცხიმი). მყარი ჟანგი შეგიძლიათ არ 
მოაშოროთ. მაქსიმალურად გამძლე შედეგის 
მისაღებად, ზედაპირი  წინასწარ გაშლიფეთ.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, არანაკლებ 
+40°C და არა უმეტეს +40°C ტემპერატურაზე. 
ორიგინალურ შეფუთვაში პროდუქტი ვარგისია 
გამოშვების თარიღიდან 3 წლის განმავლობაში. 

მარტივად აალებადი, ცეცხლსაშიში. მომწამლავია წყლის 
ორგანიზმებისათვის. ხშირი შეხებისას შეიძლება 
გამოიწვიოს კანის სიმშრალე და დახეთქვა. აორთქლილმა 
აირმა შეიძლება გამოიწვიოს სიფხიზლის დაქვეითება და 
გონების დაბინდვა. მოარიდეთ ბავშვებს.
მოარიდეთ ცეცხლს - არ მოწიოთ პროდუქტთან 
მუშაობისას. მიფრქვევის დროს არ შეისუნთქოთ. არ 
დაუშვათ კანალიზაციაში, წყლის მილებსა თუ ნიადაგში 
მოხვედრა. არასაკმარისი ვენტილაციის
პირობებში გამოიყენეთ რესპირატორი. გამოიყენეთ 
მხოლოდ კარგად ვენტილირებულ შენობებში. გამოიყენეთ 
სპეციალური დამცავი აღჭურვილობა. შესაძლოა 
გამოიწვიოს სასუნთქი გზების დაზიანება. კანზე 
მოხვედრისას: დაიბანეთ უხვად წყლით, შესაძლოა 
გამოიწვიოს გაღიზიანება და ალერგიული რეაქციები. 
თვალში მოხვედრისას: შესაძლოა გამოიწვიოს 
შეუქცევადი შედეგები, ფრთხილად გამოიბანეთ თვალები 
რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. გადაყლაპვის 
შემთხვევაში: არ გამოიწვიოთ ხელოვნურად 
პირღებინება! მაშინვე მიმართეთ ექიმს და აჩვენეთ 
შეფუთვა, ან ეტიკეტი. 
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ პროდუქტის 
უსაფრთხოების ფურცელში.

საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა შესაძლებლია 
უტილიზირებულ იქნას ძველი საღებავების მიმღებ 
პუნქტში, გამხმარი ნარჩენი კი - როგორც 
საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო ნაგავი.

შპს „კაპაროლ ჯორჯია“ ფირმათა ჯგუფ DAW-ს საწარმო 
ალ. ქართველიშვილის ქ. N8, 0198 თბილისი საქართველო, 
ტელ:+995 322 121 505, ელ-ფოსტა: office@caparol.ge

ეს ტექნიკური ინფორმაცია შედგენილია ტექნიკის უახლესი 

დონისა და ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. ზედაპირებისა და 

ობიექტური პირობების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, 

მყიდველი/მომხმარებელი ვალდებულია, ჩვენი მასალები 

მიზანშეწონილი დანიშნულების მხრივ შესაბამისი ობიექტის 

პირობებში შეამოწმოს. ხელახალი გამოცემის შემთხვევაში ეს 

დოკუმენტი კარგავს ძალას.

უტილიზაცია:გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

ტექნიკური ინფორმაცია № BY_200_SB
2018 წლის მდგომარეობით

ზედაპირის მომზადება

ტექნიკური ინფორმაცია
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