Peeneteraline struktuurvärv loominguliste dekoratiivsete struktuuride loomiseks
Toote iseloomustus
Pakendi suurus

Läikeaste

5 l; 10 l

Matt

Kasutusala

Tööriistad / temperatuur

Peeneteraline
teostuseks.

struktuurvärv

struktureeritud

viimistluse

Pinnale kanda Alpina rulliga. Seejärel töödelda Alpina harjaga
või modelleerida Alpina efektkelluga. Mitte kasutada
temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale
kasutamist veega.

Omadused

Kuivamisaeg

–
–
–
–
–

+ 20 ºC ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca
12 tunni pärast ülevärvitav. Madalam temperatuur ja suurem
õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Veega lahjendatav
Minimaalse lõhna ja emissiooniga
Keskkonnasõbralik
Kerge pinnale kanda ja struktureerida
Alpina Effekt lasuuridega viimistletav

Sobivad aluspinnad

Materjalikulu

Mineraalsed aluspinnad
–
Lubitsementkrohvid
–
Kipskrohvid, kipspahtlid
–
Liivasest lubjakivist müüritis ja viimistlemata tellismüüritis
–
Betoon
Kõik kandvad kattekihid
–
Dispersioonkrohvid
–
Dispersioonvärvid
–
Struktuurtapeedid
–
Kipskartong

Ca 3 m²/l ühe kihi pealekandmisel ühe tööetapi kohta,
pahteldustehnika puhul rohkem, olenevalt kihi paksusest.
Täpne materjalikulu teha kindlaks proovitöö teel.

Värvitoonid / toonimine

Viimistluse ülesehitus/ vedeldamine

Valge.
Toonitav
ColorExpress
värvitoonidesse.

toonimissüsteemis

erinevatesse

Kruntkiht
Väga tumedad või värvitoonikontrastsed pinnad
kruntida tootega Alpina In-House Style 3.
Lõppkiht
Alpina Structur Effekt korralikult läbi segada ja ühtlaselt Alpina
rulliga pinnale rullida. Soovi korral veel kuivamata värv Alpina
pintsliga ristitõmmetega töödelda. Pahteldamis- optika
saavutamiseks kanda Alpina Structur Effekt veidi paksema
kihina pinnale enne värvi kuivamist modelleerida Alpina
efektkelluga. Nähtavate jätkukohtade vältimiseks katta pind
ühe tööetapiga.
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Sobivad aluspinnad ja nende ettevalmistamine
Aluspinna ettevalmistamine

Kandvad email- või dispersioonvärvkatted

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kandev ja
vaba nakkumist takistavatest ainetest. Väga tumedad või
värvitoonikontrastsed pinnad kruntida tootega Alpina In-House
Style 3.

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele (dispersioonvärvid)
võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Läikivad
pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel
karestada.

Krohvid ja pahtlid

Mittekandvad viimistluskatted

Lubitsementkrohvid ja dispersioonpahtlid
Tugevatele,
normaalse
imavusega
krohvidele
ja
dispersioonpahtlitele võib toote ilma eelneva eeltöötlemiseta
pinnale kanda. Poorsed, liivased ja imavad krohvid
kruntida tootega Alpina Grundierung.
Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid
Plaatide liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad
lihvida, tolmust puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina
Grundierung.

Mittekandvad
emailvärvi-,
dispersioonvärvivõi
kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu
viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada
sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt.). Kruntkiht teha
tootega Alpina Grundierung.

Betoon

Hallitusega
kaetud, nikotiini-,
rasvaplekkidega pinnad

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda
nagu lubitsementkrohve.

vee-,

tahma-

või

Hallitus ja/või seened pesemise teel eemaldada. Pinnad
töödelda tootega Caparol Capatox ja lasta kuivada. Kruntkiht
teha vastavalt aluspinna liigile ja omadustele.
Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekid tuleb maha pesta veega,
millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit ja lasta
hästi kuivada. Isoleeriv kruntkiht teha tootega Caparol
AquaSperrgrund.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Defektsed kohad

Vajadusel kohvida ja/või pahteldada. Silikaattellismüüritis
kruntida tootega Alpina Grundierung. Teised tellismüüritised
kruntida tootega Alpina In-House Style 3.

Vastava eeltöö järel parandada sobiva pahtliga ja vajadusel
kruntida ning eelvärvida.

Täiendav teave
Koostis

Jäätmekäitlus

Kunstvaikdispersioon, pigmendid, mineraalsed täiteained, vesi,
lisandid. EL-piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste
ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See
toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-d.

Kuivanud värvijäägid
olmeprügina.

Tähelepanu!

Tehniline informatsioon nr. EXL A-D226 seisuga: mai 2011

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada
kohe veega. Pihustamisel pihustusudu mitte sisse hingata. Mitte
valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.
Täpsemad andmed: vt toote ohutuskaarti.

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate
tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja
objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades
on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide
sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel
juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab
käesolev infoleht kehtivuse.

Hoiustamine

ja

tühjad

anumad

utiliseerida

Hoida jahedas, kuivas kohas, pakase ja otsese päikesekiirguse
eest kaitstuna, avatud anumaid hoida kindlalt suletuna.
Säilitusaeg originaalanumas vähemalt kaks aastat.
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