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Alplast® TGS 

 

Універсальний акриловий захист поверхні 
 

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДСТУ Б В.2.7-233:2010 

МАТЕРІАЛ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ  
ALPLAST TGS - це готова до використання універсальна акрилова рідина для укріплення поверхневого шару і 
захисту горизонтальних і вертикальних поверхонь від впливу води. Висока ступінь гідрофобізації поверхні. 
 
ТЕХНІЧНІ ДАНІ 
Сировина сополімер акрилу 
Колір прозорий 
Консистенція рідина 
Наявність розчинника ксілол 
Щільність 0,84 г/см3 
Витрата матеріалу від 150 до 500 г/м2 в залежності від 

поглинаючих властивостей основи 
Метод нанесення розпилення, фарбування щіткою або валиком 

Кількість шарів  один - два 
Температура навколишнього середовища під час роботи не нижче +5 °С та не вище +35 °С 
Проміжок часу для нанесення наступного шару близько 15-30 хв., в залежності від 

температури але по принципу мокре на мокре 
Час до повного висихання до 48 годин в залежності від температури  

оточуючого середовища  
  
ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ 
ALPLAST TGS використовується зовні і з середини приміщення на  гіпсових, гіпсокартонних, бетонних, 
газобетонних, пінобетонних, цементно-вапняних, цегляних і дерев'яних поверхнях для захисту від впливу води. 
Може застосовуватись по свіжим промисловим підлогам покритим топінгами. 
  
МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ 
ALPLAST TGS наносять на суху або вологу поверхню за один або два рази в залежності від поглинаючих 
властивостей основи. При застосуванні матеріалу в приміщенні необхідно налагодити провітрювання. Перед 
нанесенням ґрунтувального шару механічним чином слід видалити деструктовані або не пов'язані з поверхнею 
матеріали, залишки старих лакофарбових покриттів, саму поверхню знепилити. Застосовуючи матеріал  зовні, 
потрібно слідити, щоб під час робіт і відразу після, його не змило дощем. 
  
ФОРМА ПОСТАВКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
ALPLAST TGS поставляється в 5 та 25 кілограмових каністрах (вага нетто). Термін зберігання матеріалу 12 
місяців при температурі від +5 до +30 0С в провітрюваному приміщенні,  віддалік від нагрівальних приладів та 
прямого сонячного світла.   
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
При використанні матеріалу слід використовувати окуляри і захисні рукавиці. При попаданні в очі чи на шкіру  -  
змити теплою водою з милом. Рослини, скло, елементи з алюмінію та дерев'яні рами необхідно прикрити 
плівкою. Робочі інструменти відразу після використання чистяться органічним розчинником. Берегти від 
вогню, легко займиста речовина. 
 
ЗАУВАЖЕННЯ 
Дана інструкція анулює всю попередню інформацію, що стосується цього матеріалу. В подальшому ми 
залишаємо за собою право вносити зміни в  дану інструкцію, що буде пов'язано зі змінами в рецептурі 
виробництва і загальним технічним прогресом.   

 
 


