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PRZEZNACZENIE 
 
 

 System dekoracji wnętrz składający się z trzech produktów w fazie wodnej: 
TELSTAR DECOR: baza strukturalna o delikatnej konsystencji ziarnistej pozwalająca na 
dowolne modelowanie ścian w celu wydobycia bogactwa materiałów surowych. 
TELSTAR INTER: farba podkładowa mętna regulująca absorpcję. Ułatwia wykonanie patyny 
przy pomocy TELSTAR NUANCE 
TELSTAR NUANCE: patyna barwiona wzbogacająca możliwości ekspresji kreatywnej poprzez 
nakładanie na siebie kolorów i przezroczystości dla uzyskania pożądanego wyglądu materii 
tynku. Istnieje również w wersji bezbarwnej. 
TELSTAR jest systemem dekoracyjnym dającym wykonawcy możliwość dowolnego wykonania 
dekoracji w zależności od sposobu nakładania, jego kreatywności, zastosowanej kombinacji 
produktów i materiału. 
Wszelkie odmiany efektów dekoracyjnych uzyskujemy stosując się do następujące zasady: 
Wygląd starego barwionego muru – nakładanie jednowarstwowe TELSTAR DECOR 
naturalnego lub barwionego w masie. Ewentualnie zabezpieczenie wodoszczelne przy pomocy 
TELSTAR NUACNE bezbarwnego, w przypadku szczególnych utrudnień technicznych 
(ścieranie, uderzenie, wilgoć, itp...) 
Wygląd tynku rustykalnego woskowanego – wykonanie barwionej patyny przez nałożenie 
TELSTAR NUANCE na TELSTAR DECOR uprzednio pokryty TELSTAR INTER. 
Dzięki swym licznym możliwościom w zakresie wyglądu materiału oraz kombinacji odcieni, 
system TELSTAR umożliwia dokonywanie dyskretnych aplikacji współczesnych na dawnych 
prostych i naturalnych dekoracjach, do zastosowania w miejscach publicznych oraz prywatnych: 
pokoje dzienne, sypialnie, hole, kuchnie, biura, sklepy, hotele, itp... 

PODŁOŻA  Wszelkie tradycyjne podłoża stosowane w budownictwie, odpowiednio przygotowane. 
Pokryte starymi farbami w dobrym stanie. 

PODSTAWOWE 
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 

 * Szerokie możliwości odmian efektów dekoracyjnych 
* Uproszczone przygotowanie powierzchni 
* Dekoruje maskując jednocześnie drobne niedoskonałości podłoża 
* Pozwala łączyć najróżniejsze formy: kolumny, sklepienia, łuki, itp... 
* Łatwość i szybkość wykonania prac (nakładanie jednowarstwowe przy wyglądzie starego 
  barwionego muru) 
* Można malować ponownie. Usuwa się przy pomocy środka do odklejania tapet 
* Klasyfikacja ogniowa wg norm francuskich: M1 na podłożach M0 i M1; 
* Produkt wodny: wygodny w nakładaniu, bezpieczny, łatwo usuwalny z narzędzi, przyjazny dla 
  środowiska 

DANE  
INDENTYFIKACYJNE  

 Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami 
zakładowymi. 

    

Wew  

 

System do dekoracji wnętrz 
Wygląd starego muru barwionego  

lub tynku woskowanego (rustykalnego) 

 

TELSTAR 
concerto décor 

 TELSTAR DECOR TELSTAR INTER TELSTAR NUANCE 
Wygląd  Gęsta, miękka masa akrylowa 

Wygląd matowy 
Farba akrylowa 

pół-gęsta 
Cienka powłoka barwiona lub przezroczysta 

Wygląd matowy 
Gęstość 1,60 + / - 0,05 1,40 + / - 0,05 1,10 + / - 0,05 

Rozcieńczenie Wygląd starego barwionego muru 
(jednowarstwowy): gotowy do użycia. Do 5 % 

wody przy złagodzonej strukturze. 
Wygląd tynku woskowanego  

(system 3 elementowy): +/- 15 % wody 

Gotowy do użycia Gotowy do użycia 

Temperatura zapłonu Brak Brak Brak 
Czas schnięcia 
(20°C, 65% HR) 

24 do 48 godz. w zależności od grubości 
warstwy Około 2 godz. 

 
Około 1 godz. 

 Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia 

Średnia wydajność Wygląd starego barwionego muru 
1 do 3 kg/m2 w zależności od pożądanej 

struktury 
Wygląd tynku woskowanego 

0,5 do 0,6 kg/ m2 na powierzchni płaskiej 

 
 

8 do 10 m2/l 

 
 

+/- 15 m2/l na pociągnięcie 

Klasyfikacja AFNOR NF T36-005 Rodzina III, klasa 2 Rodzina I, klasa 7b2 Rodzina I, klasa 7b2 
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SPOSÓB UŻYCIA 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 

 
NAKŁADANIE PRODUKTU 

Wygląd starego barwionego 
muru 

 
 
 

                                 
 
 
 
 

 
Wygląd starego tynku 

woskowanego (rustykalnego) 
 
 
 
 

 
 

 
Uwaga: 

 
 
 

Mycie narzędzi  

 Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne 
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym i odpowiednio przygotowanym pod 
nałożenie produktu.  
W zależności od przypadku: 
* Fragmenty słabo przylegające oraz zabrudzenia należy usunąć przez odkurzenie, 
  szczotkowanie, wygładzanie, skrobanie, itp... 
* Tapety i inne powłoki ścienne należy zerwać stosując środek do odklejania tapet DECOLLE 
  PAPIERS PEINTS 
* W przypadku betonu należy usunąć pęcherzyki powietrza, zaszpachlować usterki 
  powierzchniowe, nałożyć masę szpachlową CILD na powierzchnie o określonej strukturze 
  (np. nakrapiane) dostosowując ją do stopnia wgłębień. Nakładać produkt bezpośrednio na 
  powierzchnię. 
* Elementy metalowe należy zabezpieczyć przy pomocy ZOLMETAL 
* Powierzchnie bez pokrycia lub pokryte starą przylegającą powłoką malarską (po zmatowieniu)
  pokryć SWEDAFIX GRANITE lub PROLOG (jako podkład pod system TELSTAR) 
Wcześniejsze pokrycie izolującą warstwą ziarnistą ułatwia nakładanie tynku i ewentualne 
usunięcie powłoki przy pomocy środka do odklejania tapet. 
 
Nakładać masę TELSTAR DECOR naturalną lub barwioną przy pomocy szpachli ze stali 
nierdzewnej, ruchem delikatnym powtarzalnym, nie starając się o uzyskanie regularnego 
wyglądu i zmieniając w zależności od pożądanej struktury (produkt gotowy do użycia, 
ewentualnie rozcieńczyć do 5% wody w celu złagodzenia struktury). 
Modelować wygląd materiału małymi ruchami, używając odpowiednich narzędzi i naciskając 
mniej lub bardziej w zależności od pożądanego efektu: plastikowa szpatułka, packa, szczotka do 
kładzenia tapet, wilgotny pędzel malarski (typu SPALTER) stosowany w celu zaoblenia struktury  
materiału. 
W razie szczególnych utrudnień technicznych (wilgotne pomieszczenia, miejsce użyteczności 
publicznej, intensywny ruch,...) pokryć jedną warstwą ochronną TELSTAR NUANCE Baza 3 
bezbarwny (podnosi odcień dekoracji o jeden ton). 
 
Po rozcieńczeniu około 15% wody, nakładać TELSTAR DECOR naturalny przy pomocy szpachli 
ze stali nierdzewnej lub wałka fasadowego sznurkowego (18, 20 mm) i wygładzić niezbyt 
dokładnie w celu pozostawienia lekkich nieregularności struktury pacą ze stali nierdzewnej lub 
pacą z ABS ZOLPAN (unikać przesadnych struktur lub zgrubień). 
Po wyschnięciu, pokryć TELSTAR INTER przy pomocy wałka AG 12 mm. Następnie wykonać 
patynę nakładając TELSTAR NUANCE przy pomocy wałka ruchem ciągłym, następnie przetrzeć 
świeży produkt packą tynkarską z twardej pianki TALOREX (dostępna w ToKaTo). 
Rozłożenie dekoracji i uwydatnienie struktury TELSTAR DECOR zależą od mniejszych lub 
większych ilości TELSTAR NUANCE nakładanych w zagłębieniach, wgłębień, od nakładania się 
poszczególnych warstw różnych kolorów, itp... 
* W celu otrzymania pożądanego efektu dekoracyjnego może być konieczne wykonanie kilku prób. 
* Aby uzyskać jednolity wzór należy pracować kompleksowo na mniejszych powierzchniach, 
  starając się cały czas nakładać produkt w taki sam sposób. (2 osoby w przypadku dużych 
  powierzchni i/lub przy wysokich temperaturach otoczenia) 
Wodą, natychmiast po użyciu. 

KOLORY  Wzornik systemu TELSTAR lub system ZOLPACHROM (Biały baza 0 dla TELSTAR DECOR  
i TELSTAR INTER, baza 3 dla TELSTAR NUANCE). Należy przestrzegać zaleceń dotyczących 
łączenia odcieni proponowanych we wzorniku 

OPAKOWANIA   TELSTAR DECOR: 5 kg, 25 kg 
TELSTAR INTER: 1 L, 4 L, 16 L 
TELSTAR NUANCE: 1 L, 2,5 L, 10 L 
25 kg DECOR + 4 L INTER + 2,5 L NUANCE wystarcza na +/- 40 m2 (wygląd tynku woskowanego) 

PRZECHOWYWANIE  24 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu. 
Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturą powyżej 350C. 

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY 

 Produkt wodorozcieńczalny 
Nie wylewać resztek farby do kanalizacji. 
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania. 
Karta Techniczna nr 2135 
Data wydania: październik 1998 
Data zmian: wrzesień 2003 
Producent: ZOLPAN S.A. Francja 
Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi  
o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania 
dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża. 


	Telstar2.pdf
	Strona 7
	Strona 8


