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Alpina Expert Standard  Innenfarbe 
Matná vnitřní disperzní barva – ředitelná vodou – bez rozpouštědel - omyvatelná 

Popis produktu 

                Popis / výrobek Pro nátěry všech běžných povrchů stěn a stropů. Vhodná pro nové i renovační nátěry. 

Vlastnosti ■ ředitelná vodou 
■ bez obsahu rozpouštědel 
■ příznivá k životnímu prostředí 
■ s minimálním zápachem 
■ omyvatelná 

Odstín       Bílý 
      Lesk Matný 

                                                      Skladování V chladu ale ne na mrazu. Lze skladovat 12 měsíců. 

                                                           Hustota cca 1,48 g/cm³ 

       Balení / velikost nádoby 15 L 

 

Zpracování 

         Skladba vrstev Základní nátěr Alpina Expert Unigrund nebo barva ředěná max. 10 % vody. 
Konečný nátěr ředit max. 5 % vody.  

         Nanášení Natíráním, válečkem  nebo nástřikem. 

                      Minimální teploty při zpracování Nepracujte při teplotách pod +5° C. 
Spotřeba 1 litr vystačí cca na 8,5 m² 

Schnutí / doba schnutí P ř i  + 20 °C a 65% rel. vlhkosti vzduchu je nátěr po 4 – 6 hodinách na povrchu zaschlý a 
po 12 hodinách schopný dalšího nátěru. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti se tato doba prodlužuje. 

     Čištění nářadí Okamžitě po použití vodou. 
     Příprava podkladu Nábytek a podlahu zakryjte fólií. Případná drobná znečištění ihned očistěte vlhkou houbou. 

      Vhodné podklady Podklad musí být bez nečistot a látek, které by omezovaly přilnavost nátěru, a suchý. 

Minerální omítky: 
Pevné, normálně nasákavé omítky natírejte bez předchozího ošetření. Na silně porézní, pískující 
nebo nasákavé omítky použijte základní nátěr Alpina Expert Unigrund. Sádrové omítky s hladkým 
povrchem obruste, odstraňte prach a penetrujte rozpouštědlovým přípravkem. 
 
Sádrokartonové desky: 
Výstupky tmelu obruste. Základní nátěr přípravkem Alpina Expert Unigrund. 
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Beton: 
Případné zbytky odbedňovacích prostředků odstraňte přípravkem rozpouštějícím tuky. 
Plochy uvolňující písek nebo sprašující plochy okartáčujte. 

Vápenopískové cihly a lícové zdivo: 
Natírejte bez předchozího ošetření. 
Nosné staré nátěry nebo omítky z umělých pryskyřic: 
Matné, slabě nasákavé nátěry natírejte bez předchozího ošetření. Lesklé staré nátěry 
zdrsněte a natírejte přímo. 

Nenosné nátěry: 
Nenosné staré nátěry nebo omítky z umělých pryskyřic odstraňte mechanicky 
oškrábáním, okartáčováním nebo obroušením, a dobře odstraňte prach. 

Klihové nátěry: 
Pečlivě a důkladně vymyjte. 
Nenatřené vláknité, reliéfní nebo ražené papírové tapety: 

Natírejte bez předchozího ošetření. 

Nedržící tapety: 
Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury důkladně vymyjte. 
Plochy s výskytem plísní: 
Plísně mechanicky za mokra odstraňte. Plochu vymyjte vodou a nechte dobře vyschnout.. 
Doporučuje se zjistit a odstranit příčinu výskytu plísní. Natírejte barvou vhodnou do vlhkých 
prostor. 

Plochy se skvrnami po nikotinu: 
Silné znečištění na hladkých plochách umyjte, na drsných plochách za sucha okartáčujte. 
Ošetřete izolačním nátěrem proti nikotinu.. 

Malá chybějící místa: 
Po odpovídající přípravě opravte tmelem Alpina Expert Fertigspachtel a 
penetrujte. 

Chemické předpisy a zákony 

                   EU-limit látek VOC  tohoto produktu (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje <1 g/l VOC 

              Doporučení pro bezpečné použití Tento výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona a nepodléhá proto   
povinnému označování. Přesto však při zpracování dodržujte běžná hygienická pravidla 
při práci. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

 
Likvidace  

Technická informace: Alpina Expert Standard Innenfarbe, stav: 05 / 2013 

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stavu techniky a našich zkušeností. S ohledem na různorodost podkladů 
a podmínek konkrétního objektu nejsou údaje v této technické informaci závazné. Nezbavují uživatele nebo prodejce povinnosti na vlastní 
odpovědnost odborně ověřit vhodnost použití tohoto výrobku pro zamýšlený konkrétní účel. Vydáním nové technické informace ztrácí tato 
technická informace platnost. 

Technické poradenství 
V  této technické informaci nelze zohlednit všechny v praxi se vyskytujííc podmínky a podklady. 
V případě pochybností se obraťte na naše odborné poradce, aby vám poskytli potřebné 
informace k danému objektu. 

 Katalog. 
č. 

Název druhu odpadu Klasifikace 
odpadu 

Přípravek 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
číslem 08 01 11 

Ostatní odpad 

Obal 15 01 02 Plastové obaly Ostatní odpad 


