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Alpina Accent Brillant Grund
Біла ґрунтувальна фарба для контрастних основ. Ґрунтовка під Alpina Accent Brillant або Alpina
Silhouette Lasur

Опис продукції
Сфера застосування:
Ґрунтувальна фарба з білими пігментами для
створення покривного ґрунтового покриття
всередині приміщень, для подальшого його
перекриття завершальним покриттям
матеріалами Alpina Accent Brillant, Alpina
Silhouette Impression або Alpina Silhouette
Structure.
Фарба для внутрішніх робіт з низьким рівнем
шкідливих емісій і високою покривною
здатністю підходить також і для чутливих
житлових і робочих приміщень, оскільки ані під
час нанесення, ані протягом висихання не
створюється неприємного запаху. Alpina Accent
Brillant Grund дуже легко наноситься, покриває
поверхню за один прохід і дуже швидко сохне.
Властивості:
• біла, з хорошою покривністю
• легко наноситься валком
• не містить розчинників
Розбавляється водою, має слабкий запах,
екологічно чиста через низький рівень
шкідливих емісій, характеризується високою
дифузійною здатністю, проста у нанесенні,
міцно тримається на поверхні, не жовтіє. При
висиханні не утворює смуг.
Зв’язуюча речовина:
Дисперсія на основі синтетичної смоли
Ємність тари
2,8 л
Ступінь блиску:
Матова
Колірний тон:
Біла
Alpina Accent Brillant Grund може колеруватися
вручну з використанням прийнятих на ринку
повнотонових і колерувальних фарб на
дисперсійній основі (наприклад, Alpina
KOLORANT) та колірних концентратів
(наприклад, Alpina TINT).
При самостійному колеруванні для уникнення
різниці у колірних тонах рекомендується
повністю змішати необхідну кількість
матеріалів між собою.
Склад:
Полівінілацетатна дисперсія, диоксид титану,
силікати, карбонат кальцію, вода, добавки,
консерванти.

Згідно з європейськими нормами вміст летких
органічних сполук (VOC) в продукті цієї
категорії (Kat. A/а) має становити не більше ніж
75 г/л (2007) / 30 г/л (2010). В цьому продукті
вміст не перевищує 1 г/л VOC.

Повністю сухою і здатною до навантаження
поверхня стає приблизно через 3 дні. При
нижчій температурі та вищій відносній
вологості повітря зазначені інтервали часу
збільшуються.

Увага:
Зберігати в недоступних для дітей місцях. Не
вдихати аерозольний туман, що утворюється
при розприскуванні і розпиленні. Під час
нанесення і висихання забезпечити належне
провітрювання. Уникати приймання їжі, напоїв і
паління під час використання фарби. У разі
потрапляння в очі або на шкіру негайно
промити їх великою кількістю води. Не зливати
в каналізацію, водойми або на землю.

Очищення інструменту:
Промити водою з милом відразу після
використання.

Зберігання:
Зберігати в прохолодному, сухому,
захищеному від морозу місці. Не піддавати дії
прямих сонячних променів. Мінімальний термін
зберігання в оригінальній упаковці: два роки.
Утилізація:
Здавати для утилізації тільки спорожнену тару.
Рідкі матеріали здавати на утилізацію як
відходи фарб на водній основі, висохлі
залишки матеріалу – як затверділі фарби або
як побутове сміття.

Технологія нанесення
Структура покриття:
Один-два рівномірних шари Alpina Accent
Brillant Grund.
Процедура нанесення:
Ґрунтовка наноситься пензлем, валком або
пульверизатором. Робочий інструмент промити
водою з милом відразу після застосування.
Витрата:
Приблизно 140 мл/м2 на робочий прохід на
гладких поверхнях. На шорстких поверхнях
витрата відповідно збільшується.
Мінімально допустима температура
нанесення:
Температура навколишнього середовища та
поверхні має бути не нижчою ніж +5 °С.
Тривалість висихання:
При температурі +20 °C і відносній вологості
повітря 65 % покриття стає сухим на поверхні
через 4-6 годин. Через 12 годин поверхня стає
придатною для нанесення наступного
покриття.

Основа повинна бути сухою, не мати
забруднень і речовин, що здатні
відділятися.
Мінеральні штукатурки:
На міцні, нормально вбирні штукатурки
покриття наноситься без попередньої
підготовки. На грубопористі, вбирні штукатурки
з осипом піску нанести ґрунтове покриття за
допомогою Alpina EINLASSGRUND або Alpina
GRUNDKONZENTRAT. Гіпсову штукатурку з
гладкою поверхнею відшліфувати, видалити
пил і нанести ґрунтове покриття матеріалом з
вмістом розчинника Tiefgrund.
Гіпсокартонні плити:
Відшліфувати задирки від шпаклювання.
Нанести ґрунтове покриття за допомогою
Alpina Tiefgrund LF.
Кладка з силікатної і звичайної цегли:
Покриття наноситься без попередньої
підготовки.
Здатні до навантаження старі покриття або
виконані штукатурками на основі
синтетичних смол покриття:
На матові, слабко вбирні покриття ґрунтовка
наноситься безпосередньо. Глянцевим старим
покриттям надати шорсткості і нанести
ґрунтувальну фарбу Alpina Accent Brillant
Grund.
Свіжопофарбовані деревостружкові,
рельєфні та тиснені шпалери з паперу:
Покриття наноситься без попередньої
підготовки.
Не здатні до навантаження покриття:
Не здатні до навантаження старі покриття або
покриття зі штукатурки на основі синтетичної
смоли видалити механічно шляхом зскрібання,
зачищення шабером, очищення щіткою або
шліфування, після чого ретельно видалити
пил. Нанести ґрунтове покриття за допомогою
Alpina EINLASSGRUND або Alpina
GRUNDKONZENTRAT, а після висихання
нанести 1-2 шари ґрунтувальної фарби Alpina
Accent Brillant Grund.

Старі шпалери, що не пристають до
поверхні:
Повністю видалити залишки шпалер. Змити
клейстер і залишки шпалер. Нанести ґрунтове
покриття за допомогою Alpina EINLASSGRUND
або Alpina GRUNDKONZENTRAT. Після
висихання нанести 1-2 шари ґрунтувальної
фарби Alpina Accent Brillant Grund.
Поверхні, уражені цвіллю:
Цвіль і грибок видалити механічним способом
шляхом вологого чищення (щіткою, шабером
або скребком). Поверхню промити матеріалом
Capatox і дати добре висохнути. Ґрунтове
покриття нанести залежно від типу та
властивостей поверхні. При сильно уражених
поверхнях використати матеріали Indeko-W,
Malerit-W або Fungitex-W.
Поверхні з плямами від нікотину, води, сажі
або жиру:
Забруднення від нікотину, а також плями від
жиру та сажі змити водою з додаванням
побутових засобів чищення, що містять
розчинники жиру, і дати добре висохнути.
Плями від води, що добре висохли, почистити
щіткою. Нанести тонке ізолююче ґрунтове
покриття матеріалом Caparol- AquaSperrgrund
fein.
Незначні дефекти:
Після відповідної попередньої обробки
шпаклівкою Caparol Glätspachtel відновити
поверхню згідно з приписами з обробки і в разі
необхідності нанести додаткове ґрунтове
покриття.

Вказівки
Термінові технічні консультації для
клієнтів:
Internet: www.caparol.com
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Lacke und Farben
Schnellerstr. 141
D12439 Berlin
Tel. +49 3063946 275
Fax +49 3063946 378
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Bautenschutz GmbH
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D-64372 Ober-Ramstadt
Tel. +49 (06154) 71 17 77
Fax +49 (06154) 71 13 51
E-mail: tech-auskunft@caparol.de
ДП "КАРАРОЛ УКРАЇНА"
вул. Алма-Атинська
м. Київ 02092 Україна
тел. + 38 (044) 501-06-99
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Технічна інформація № A-D120 станом на березень 2007 р.
Ця технічна інформація складена на основі передового рівня техніки і набутого нами досвіду. Однак з огляду на різноманітні основи і умови конкретного об’єкта
покупець/користувач не звільняється від обов’язку компетентної перевірки продукту на його придатність для передбачуваної цілі застосування у відповідних умовах об’єкта
користувача, під його відповідальність. З виходом нової редакції ця інформація втрачає свою чинність.

