
ColorMix

დაიტანეთ ალკიდური ლაქებისა და ემალებისთვის განკუთვნილი 
ფუნჯით, გორგოლაჭით ან "ჩაძირვის" მეთოდით. გამოყენების 
შემდეგ ხელსაწყოები გაწმინდეთ Alpina-ს გამხსნელით - "უაით 
სპირიტი". მასალის - მიფრქვევის მეთოდით დატანა არ არის 
რეკომენდირებული!

ხის ლაზურ-გელი

შეფუთვის ზომები:  

0,75ლ ; 2,5ლ; 10ლ;

ხელსაწყოები:

დანიშნულება:

თხელფენიანი ლაზური ხის ფასადების დასაცავად. იცავს სოკოსა 
და ხავსისგან. ახანგრძლივებს ხის ზედაპირების ექსპლუატაციის 
ვადას.

პროდუქტის ამორევა არ არის რეკომენდირებული. ამორევის 
შემთხვევაში, დააყენეთ პროდუქტი  არა ნაკლებ 30 წუთისა და 
მხოლოდ შემდეგ დაიტანეთ. საცდელი დატანით შეამოწმეთ 
ლაზურის ფერის და სასურველი ფერის შესაბამისობა.  
გაჯერებული ფერის მიღება დამოკიდებულია ფენების 
რაოდენობაზე. იმისათვის, რომ ფასადის ზედაპირზე ოპტიმალური 
ულტრაიისფერი (UV) სხივებისგან დაცვა უზრუნველყოთ, 
რეკომენდირებულია პროდუქტის მხოლოდ კოლირებული სახით 
გამოყენება. დაიტანეთ ლაზურ-გელი 2-3 ფენა. კანტები, წიბოები 
და მისამაგრებელი ელემენტები, საჭიროა დამუშავდეს 
მონტაჟამდე. კანტებზე და წიბოებზე დაიტანეთ ლაზური  
ბოჭკოების საპირისპირო მიმართულებით, 2-3 ფენა „სველი-
სველზე“ მეთოდით (გაჟღენთვამდე). 
მაქსიმალური დაცვის მისაღწევად, რეკომენდირებულია ზედაპირის 
წინასწარ დაგრუნტვა - პროდუქტით: Alpina Grundierung für Holz.

მშრალი ხის კონსტრუქციები ან ხის ნაკეთობები,შიდა და გარე 
სამუშაობისთვის. დატანისას ხის ნესტიანობა არ უნდა
აღემატებოდეს: ფოთლოვანი ხე - 12% და წიწვოვანი ხე - 15%.

მასალის წყალამრიდი თვისება და ულტრაიისფერი (UV) 
სხივების მიმართ მაღალი მედეგობა, უზრუნველყოფს ხის 
ფასადების მაქსიმალურ ექსპლუატაციის ვადას. ლაზურ-გელი 
ადვილად დაიტანება და არ წვეთავს დატანისას. ანახლებს 
ფერს და ინარჩუნებს ხის სუნთქვის თვისებას. გააჩნია სუსტი 
არომატი დატანის და შრობის დროს.

თვისებები:

დატანის მეთოდები:

დამატებითი ინფორმაცია: www.alpina.ge

საგრუნტი ფენა:
Alpina Grundierung für Holz, გაზავება არ არის 
რეკომენდირებული, რადგან ამცირებს პროდუქტის ბიოლოგიურ 
ეფექტურობას.
შუალედური და საბოლოო ფენა:
Alpina  ხის ლაზურ-გელი, გაზავება და ამორევა არ არის 
რეკომენდირებული, რადგან შესაძლოა პროდუქტმა დაკარგოს 
თავისი თვისებები. 

შრობის დრო / გამოყენების პირობები:

.+20°C ტემპერატურისა და 65% ჰაერის ტენიანობის პირობებში 
ზედაპირი მშრალია 12 საათის შემდეგ. გამოიყენეთ არანაკლებ 
+5°C ტემპერატურის პირობებში (ჰაერი და ზედაპირი).

თხელფენიანი ლაზურ-გელი ალკიდის საფუძველზე. საიმედოდ 
იცავს ხის ზედაპირებს ატმოსფერული მოვლენებისაგან.  

შესაფერისი ზედაპირები:

შემადგენლობა: 

ალკიდის ფისი, „უაით სპირიტი“, საშრობები, ფუნქციური 
დანამატები და UV ფილტრები. შეიცავს < 700 გ/ლ აქროლადი 
ორგანული ნაერთების (VOC) კონცენტრაციას.
შემადგენლობა: ალიფატური და არომატული ნახშირწყალბადები, 
ციკლური ნაერთები <2% არომატული საშუალებები, 
იზობენზოფურანი - 1,3 - დიონი, 2-ოქტილ-2H- იზოთიაზოლ-3-on, 
3-იოდო-2-პროპინილ ბუტილ კარბამატი, 2-ბუტანონის ოქსიმი, 
კობალტის ბის ( 2-ეთილჰექსატანი), 2,5-ფურანდიონი, ლითონის 
მარილები.

დაფარვის სტრუქტურა / გაზავება:

პროდუქტის აღწერა

ტექნიკური ინფორმაცია
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ხარჯი:
დაახლოებით 100 მლ/მ² - 1 ფენა. ლაზურის ხარჯი 
დამოკიდებულია ხის სახეობაზე. დაიტანეთ მხოლოდ მშრალ 
ხეზე.

ფერის ტონები/კოლირება:

პროდუქტი ხელმისაწვდომია მზა ფერებში (9 ტონალობა): შავი, 
თეთრი, წითელი ხე, კედარი, ტექის ხე, პალისანდრი, ფიჭვი, 
კაკალი, ცირცელი



შენახვის პირობები:

შეინახეთ მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში, პირდაპირი მზის 
სხივებისგან დაცულ ადგილას, არანაკლებ +40°C და არა უმეტეს 
+40°C ტემპერატურაზე.
ორიგინალურ შეფუთვაში პროდუქტი ვარგისია 3 წლის 
განმავლობაში. 

გამოყენებამდე გაეცანით პროდუქტის გამოყენების/მარკირების 
ინსტრუქციას. შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას. 
მოარიდეთ პროდუქტი სიცხეს, ნაპერწკლებს, ცეცხლს, მხურვალე 
ზედაპირებს. არ ჭამოთ და არ მოწიოთ პროდუქტთან მუშაობის 
პროცესში. გამოიყენეთ მხოლოდ ღია ან კარგად განიავებად 
სივრცეებში. გამოიყენეთ დამცავი აღჭურვილობა: ხელთათმანი/
სპეც.ტანსაცმელი/თვალის და სახის დამცავი საშუალებები. 
კანთან კონტაქტისას: დაიბანეთ კანი დიდი რაოდენობა წყლით. 
შესაძლოა გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება და ალერგიული 
რეაქციები. მოარიდეთ თვალში მოხვედრას - შესაძლოა 
გამოიწვიოს შეუქცევადი პროცესები. თვალში მოხვედრის 
შემთხვევაში: გულდასმით გამოიბანეთ თვალები რამოდენიმე 
წუთის განმავლობაში. გადაყლაპვის შემთვევაში: არ გამოიწვიოთ 
ღებინება! დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს და წარუდგინეთ 
პროდუქტის შეფუთვა/მარკირება. მომწამვლელია წყლის 
ორგანიზმებისთვის -ხანგრძლივი ზეგავლენით. უფრო ვრცელი 
ინფორმაცია იხილეთ პროდუქტის უსაფრთხოების მონაცემთა 
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:+995 790 803337,
ელ-ფოსტა: office@caparol.ge

ტექნიკური ინფორმაცია № BY_220_SB 2018წლის 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.

უსაფრთხოების ზომები: უტილიზაცია:

ახალი ხის კონსტრუქციები:

უხეში ხის ზედაპირები გაიშლიფოს ბოჭკოების მიმართულებით. 
საფუძვლიანად გაიწმინდოს და გასუფთავდეს გამონადენი 
ნივთიერებებისაგან (მაგ. ხის ფისი). ბასრი დაბოლოებები 
მოშორდეს. ხის ფისის შემცველი ხე ლაქირების წინ გაჟღინთეთ
სპეციალური უნივერსალური ნიტრო გამხსნელით. 
რეკომენდირებულია ზედაპირის დაგრუნტვა პროდუქტით: 
Alpina Grundierung für Holz.

დაუმუშავებელი ძველი ხე:

განაცრისფრებული, გამოფიტული ზედაპირი დამუშავდეს
ზუმფარის ქაღალდით, ჯანმრთელ, მზიდუნარიან 
მერქნამდე. გაიწმინდოს საფუძვლიანად. 
რეკომენდირებულია ზედაპირის დაგრუნტვა პროდუქტით: 
Alpina Grundierung für Holz.

ლაქით ან ემალით დაფარული მზიდი ზედაპირები:

პრიალა და ემალით დაფარული ზედაპირები გაშლიფეთ -
მქრქალ მდგომარეობამდე და მოაცილეთ მტვერი. წაუსვით
Alpina ხის ლაზურ-გელი საცდელი ფენა, რათა შემოწმდეს 
თავსებადობა.

ხის ლაზურ-გელი

ზედაპირის მომზადება: არამზიდი დანაფარები:

საჭიროების შემთხვევაში ზედაპირი უნდა გაიშლიფოს. 
მოაცილეთ მტვერი და განმაცალკევებელი ნივთიერებები (მაგ: 
ცხიმები, ზეთები, ფისები და სხვ.). ზედაპირი უნდა იყოს მყარი, 
სუფთა, მზიდუნარიანი და ანტიადჰეზიური ნივთიერებებისგან 
თავისუფალი.

არამზიდი ლაქების და ემალების დანაფარები სრულად
მოაშორეთ ზედაპირს. რეკომენდირებულია ზედაპირის 
დაგრუნტვა პროდუქტით: Alpina Grundierung für Holz.

შესაფერისი ზედაპირები და ზედაპირის მომზადება

ტექნიკური ინფორმაცია
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დამატებითი ინფორმაცია

2 / 22 / 22 / 22 / 22 / 22 / 22 / 22 / 22 / 2

ხის ნესტიანობა:

დაგრუნტვის და შეღებვის დროს, ხის ნესტიანობა არ უნდა 
აღემატებოდეს: ფოთლოვანი ხე - 12% და წიწვოვანი ხე - 15%.




