
Умови застосування:

Під час приготування, нанесення та висихання фарби 

температура навколишнього середовища і основи не повинна 

становити нижче + 5°С і вище + 30ᵒС. Не наносити при 

сильному вітрі, дощі і прямих сонячних променях.   

Властивості:

- атмосферостійка     

- водорозчинна

- екологічно безпечна     

- лугостійка     

- легко наноститься

- має високу зносостійкість

- гідрофобна (водовідштовхувальна)

- с захистом проти водоростей та грибків     

Технічні характеристики:     

- щільність: 1,46 кг/см³        

- максимальна величина зерна: < 100 мкм     

- коефіцієнт водопоглинання, не більше:  0,2 кг/(м² год½)     

- коефіцієнт дифузії, еквівалент товщини шару повітря SdH2O (EN 

ISO 7783-2):    макс. 0,15 м

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, 

захищеному від дії сонячних променів місці за температури від 

+ 5 ° С до + 35 ° С. Гарантійний термін зберігання в оригінально 

закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

Дисперсія синтетичної смоли, вода, пігменти, мінеральні 

наповнювачі та добавки.

Фарбу перед застосуванням ретельно перемішати протягом 2 

хвилин. Фарбу наносять будівельним пензлем або валиком у два 

шари. Для першого шару до фарби рекомендується додати не 

більше 10% води від об’єму фарби та ретельно перемішати. Для 

нанесення фінішного шару фарбу розводити не більш ніж на 5%. 

Залежно від температури навколишнього середовища і вологості 

повітря наступний шар наноситься через 4–6 годин. Переривати 

або завершувати роботи необхідно в кутах або в межах 

архітектурних елементів поверхні фасаду. Не дозволяється 

використання ємностей та інструментів, що іржавіють. Одразу 

після роботи інструмент промити водою. 

Поверхня висихає через 4-6 годин, через 12 годин можна 

наносити подальше покриття. При більш низькій температурі і 

більш високої вологості повітря час висихання, відповідно, 

збільшується. У холодну пору року і при підвищеній вологості 

повітря потрібно розраховувати на збільшення часу сушіння. 

Для захисту від дощу під час висихання будівельні риштування 

необхідно покривати захисним тентом або спеціальною сіткою.

Підготовка основи:

Виконання робіт: Зберігання:

Alpina EXPERT SIL-SI FASSADEN 

FARBE

Витрата:Упаковка:

приблизно 150 мл/м². Витрата вказана в один шар. Точна 

витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття на 

конкретному об'єкті

Призначення:

Відро: База 1 - 10 л, База 3 - 9,4 л.     

Колір:     

База 1: біла (можливість тонування по сістемам ColorMix або 

ColorExpress)     

База 3: прозора (використання тільки в тонованному вигляді по 

системам СolorMix або ColorExpress)

Склад:     

Силікат-силіконова фасадна фарба з низкою схільністю до 

забруднень та високою атмосферостійкістю.

Застосовується як завершальне покриття для:

- теплоізоляційних систем Alpina EXPERT A,B;

- бетону (без покриття);

- готових або мінеральних декоративних штукатурок;

- цегляних поверхонь, цементно-вапняних та цементно-піщаних 

вирівнювальних штукатурок;

Не підходить для поверхонь з висолами, а також для поверхонь з 

пластмаси і деревини.     

Придатні основи:     

- цементно-вапняні штукатурки,     

- силікатна цегла,     

- керамічна цегла,     

- бетон,     

- дисперсійні шпаклівки,     

- дисперсійні штукатурки та фарби,     

- старі покриття з гарною здатністю до навантажень,     

- ніздрюватий бетон або інші пористі матеріали     

На  шорстких штукатурках фарба Alpina EXPERT SIL-SI 

FASSADENFARBE залежно від ступеня її розведення, дозволяє 

або підкреслити або затушувати структуру поверхні 

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б A.3.1–23:2013 і 

ДСТУ-Н Б В.2.6–212:2016.

Підготовлена для фарбування основа повинна бути рівною,сухою, 

достатньо міцною, з однорідним і низьким водопоглинанням. 

Перед застосуванням фарби поверхню очиститивід пилу, 

напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію. 

Неміцні ділянки основи видалити та оштукатурити.Перед 

фарбуванням поверхню рекомендується проґрунтувати ґрунтівкою 

Alpina EXPERT Akryl Grund. Фарбування полімерцементної 

фасадної декоративної штукатурки Alpina Expert Mineralputz 

можна розпочинати через 7 діб після її влаштування.

Висихання/час висихання: 

КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Технічна інформація



Додаткова інформація:  www.alpina.ua

Увага:

Примітка:

Необхідно ретельно закривати прилеглі поверхні, особливо скло, 

кераміку, лаковані поверхні, клінкерну цеглу, натуральні камені, 

метал, а також необроблене або покрите лазур'ю дерево. Бризки 

відразу змити водою.

Утилізація:Підготовка продукту:

Перед використанням необхідно переконатися, що колір фарби 

відповідає замовленому. Фарбу ретельно перемішати. Щоб 

уникнути різниці відтінків необхідно на одній поверхні 

використовувати фарбу однієї заводської партії. Під час 

приготування, нанесення та висихання розчину температура 

навколишнього середовища і основи не повинна становити нижче 

+ 5°С і вище + 30ᵒС. Не наносити при сильному вітрі, дощі і 

прямих сонячних променях. 

Зберігати в недоступних для дітей місцях.

У разі потрапляння в очі негайно і ретельно промити водою і 

звернутися до лікаря. У разі потрапляння на шкіру негайно змити 

матеріал водою з милом. Не допускати попадання в каналізацію, 

водойми і ґрунт. У разі проковтування негайно звернутися до 

лікаря, оскільки існує небезпека ураження мікрофлори кишечника.

Інші зауваження:

У даній технічній інформації не розглядаються всі можливі 

основи, що застосовуються на практиці, і їх обробка. При 

обробці основи, що не вказана до цієї технічної інформації, 

звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol. Компанія 

Caparol буде рада надати консультації з конкретних умов 

об'єкта.

На вторинну переробку здавати лише порожню тару. Затверділі 

залишки розчину можна утилізувати як будівельне сміття.

 


