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შეფუთვა:

4 ; 8 კგ.

პროდუქტის უპირატესობები:

  -  ძალიან კარგი საფუძველი შიდა   
    სამუშაოებისთვის განკუთვნილი დეკორატიული 
     საღებავისათვის
  -  საღებავის ნაკლები ხარჯი 

თვისებები:

  -  ჰიდროფობული/ჰიდრომაიზოლირებელი
  -  მაღალი დონის ფარვის უნარით
  -  მაღალი დონის ადჰეზიურობა
  -  წყალდისპერსიული 
  -  ეკოლოგიურად სუფთა
  -  სუსტი არომატის მქონე

გამოყენების სფეროები:

გამოიყენება ადჰეზიის გასაძლიერებლად ზედაპირსა და 
სინთეტიკური / სილიკონის ფისის ბაზაზე დამზადებული, 
სილიკატის დისპერსიულ, მინერალურ და ფერად ქვანარევ 
ბათქაშებს შორის, რაც საკმაოდ ამარტივებს ზემოთ 
ხსენებული მასალების შემდგომ დაფარვას და 
სტრუქტურირებას. ასევე გამოიყენება, როგორც 
სტრუქტურის მიმცემი საგრუნტავი მასალა, იმ 
შემთხვევებში, როდესაც შემდგომი დანაფარის სახით 
წარმოდგენილია Alpina-ს დეკორატიული საღებავები.

ფერი / შეფერადება:

თეთრი.
ასევე პროდუქტის შეფერადება შესაძლებელია 
ColorExpress-ის ფერთა კოლექციის ფერებით.

ხელსაწყოები / ტემპერატურა:

კარგად ამოურიეთ/შეანჯღრიეთ პროდუქტი. შეასრულეთ 
დაფარვა ჯაგრისით ან საფრქვევით + ჯაგრისით.
გამოიყენეთ არანაკლებ 5°C ტემპერატურისას  (ჰაერი და 
ზედაპირი). 
გამოყენების შემდეგ იარაღები გაასუფთავეთ წყლითა და 
საპნით.

შრობის დრო / გამოყენების პირობები:

+20° C ტემპერატურისა და 65%-იანი ტენიანობის 
შემთხვევაში, შემდგომი სამუშაოებისათვის ზედაპირი 
მზადაა 12 საათში. უფრო დაბალი ტემპერატურის 
პირობებში, შრობის დრო შესაბამისად იზრდება.

ხარჯი:

სწორ ზედაპირზე დაახლოებით 250-350 გ/მ2, ზედაპირის 
სტრუქტურისა და დატანის ტექნოლოგიიდან გამომდინარე.
უხეში სტრუქტურის მქონე ზედაპირზე ხარჯი იზრდება.
ზუსტი ხარჯი განისაზღვრება სასინჯი დატანით.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზავება:

საგრუნტი დანაფარი:
Alpina Dekor Grund
ზედაპირის შეწოვის უნარის მიხედვით, გაუზავებლად 
შეასრულეთ ერთი ან ორი ფენის დატანა. 
ზედაპირის ძალიან მაღალი შემწოვი უნარის შემთხვევაში,  
გააზავეთ მაქს. 10% წყლით.
დაგრუნტვისას მოერიდეთ პრიალა აპკის გაჩენას (ჭარბი 
მასალა ზედაპირზე). საფრქვევით დაფარვისას მაშინვე 
შეაზილეთ ზედაპირში ჯაგრისის საშუალებით. 

შემადგენლობა:

აკრილის ფისის დისპერსია, ტიტანის დიოქსიდი, 
კალციუმის კარბონატი, სილიკატი, წყალი,
დანამატები, კონსერვანტები, აპკის წარმოქმნისათვის 
ხელშემწყობი ნივთიერება. ევროპული ნორმების 
მიხედვით, ამგვარ ნაწარმში აქროლადი ორგანული 
ნაერთების (VOC) ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია 
(კატ. A/a) არ უნდა აღემატებოდეს 30 გ/ლ. ეს ნაწარმი 
შეიცავს < 1 გ/ლ VOC-ს.

ტექნიკური ინფორმაცია

პროდუქტის აღწერა

ადჰეზიის უნარისა და მაღალი დონის დაფარვის მქონე, წყალდისპერისული 
სპეციალური საგრუნტავი საღებავი მზიდუნარიანი მინერალური 
ზედაპირებისათვის, შიდა სამუშაოებისთვის.
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ზედაპირის მომზადება:

წყლის ჭავლების საშუალებით ან მშრალი მექანიკური 
წესით დანაფარის საწინააღმდეგო მიმართულებით 
მთლიანად მოაცილეთ ატკეცილი ფრაგმენტები, ჭუჭყის 
ნალექი, ხავსი და წყალმცენარეები. გაწმენდის შემდეგ 
ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, სუფთა, მზიდუნარიანი და 
ანტიადჰეზიური ნივთიერებებისგან თავისუფალი. 

დატანის მეთოდები:

ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ზედაპირი უნდა 
დაიფაროს შეფერადებული მასალით,
კერძოდ: ფერადი სინთეტიკური, სილიკონის ფისის 
ბაზაზე დამზადებული, სილიკატის, დისპერსიული, 
მინერალური და ფერადქვანარევი ბათქაშის ფენებით, 
აუცილებელია პროდუქტი შეფერადდეს 
დამასრულებელი ფენის ტონში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ:

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. 
მუშაობისას იზრუნეთ სამუშაო სივრცის საფუძვლიან 
განიავებაზე. არ ჭამოთ, არ დალიოთ და არ მოწიოთ 
ამ პროდუქტით მუშაობისას.
თვალში ან კანზე მოხვედრისას დაუყოვნებლივ 
მოიბანეთ წყლით. არ დაუშვათ საღებავის მოხვედრა 
კანალიზაციაში, წყალსატევებსა და ნიადაგში. 
შეფრქვევით დამუშავებისას არ შეისუნთქოთ 
წარმოქმნილი ღრუბელი. გამოყენების შემდეგ 
ხელსაწყოები გაირეცხოს წყლით.

უტილიზაცია:

მეორადი გადამუშავებისათვის ჩააბარეთ მხოლოდ 
ცარიელი შეფუთვა. საღებავის ნარჩენი თხევადი მასა 
შესაძლებლია უტილიზირებულ იქნას როგორც 
საღებავის/ლაქის დანაკარგი, გამხმარი ნარჩენი კი - 
როგორც გამხმარი საყოფაცხოვრებო ან სამშენებლო 
ნაგავი.

ტექნიკური ინფორმაცია,  2019 წლის მდგომარეობით

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.  

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, გრილ, 
ყინვისაგან დაცულ ადგილას. 

ტექნიკური ინფორმაცია
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