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PRZEZNACZENIE 

 
 

 

  
Farba podkładowa izolująca, penetrująca i regulująca absorpcję podłoży nie alkalicznych  
o zróżnicowanej chłonności 
Szczególnie dostosowana do wykończeń lakierowych, wzmacniających lub dekoracyjnych,  
w roztworze wodnym lub rozpuszczalnikach 
Wygląd matowo-aksamitny, gładki 
 

 
PODŁOŻA 

 

  
- Gipsowe i pochodne 
- Drewniane i pochodne 
- Zaprawy klejące lub powłokowe 
- Stare podłoża malarskie w dobry stanie 
 

 
PODSTAWOWE 
WŁAŚCIWOŚCI 

 

  
* Bardzo dobrze izoluje podłoża pokryte plamami 
* Reguluje różnice absorpcyjne 
* Eliminuje cieniowanie wykończeń i zwiększa ich wydajność 
* Bardzo łatwy w użyciu 
 

DANE  
INDENTYFIKACYJNE  

 
Wygląd 

Lepkość 
Sucha masa 

 
Gęstość 

Temperatura zapłonu 
Czas wysychania 

20°C, 65% wilgotność względna 
 
 
 

Średnia wydajność 
Klasyfikacja  

AFNOR NF T36-005 

 Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami zakładowymi. 
 
farba płynna 
3,5±0,05 po 
- wagowo: 82±2% 
- objętościowo: 63± 2% 
1,57±0,05 
zawarta w przedziale 21°C do 55°C 
- nie ściera się: po godzinie 
- suchy: 3 godziny 
- ponownie kryty:24 godziny 
Czas schnięcia wydłuża się przy pogodzie zimnej i wilgotnej 
 
11 do 14m2/L w zależności od rodzaju i stanu powierzchni 
 
Grupa I klasa 4a 
 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 

WYKONANIE 
                                
                                 

 
 

 
Mycie narzędzi 

  
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem 
- Podłoża surowe: zacieranie, szczotkowanie, odkurzanie dokładne 
- Podłoża malowane: usuwanie fragmentów nie przylegających przez szczotkowanie, 
  szlifowanie, skrobanie, dekapowanie... 
- Odtłuszczanie rozpuszczalnikiem lub mycie alkaliczne, dokładne wycieranie, suszenie. 
 
Ilość warstw: Jedna warstwa regularna. Przy użyciu zewnętrznym, pokrywanie produktem 
wykończeniowym musi być szybkie. 
Narzędzia: pędzel, wałek krótki, pistolet airless 
Rozcieńczanie: Produkt gotowy do użycia. Rozcieńczać do 5% produktem WHITE Spirit  
 w zastosowaniu przy zimnej pogodzie 
 
White Spirit, bezpośrednio po użyciu 

Zew  

Wew   

 

Farba gruntująca na bazie żywic 
olejnoalkidowych rozpuszczalnikowa 

M A O P R I M E R 
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KOLORY 
  

Biały / kolor podstawowy 0, 1 i 2 systemu ZOLPACHROM pozwalający na wykonanie barw  
z katalogu STANDARD i CONCERTO 
 

OPAKOWANIA  1L – 4L – 16L 
 

PRZECHOWYWANIE 
  

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 
Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i przewiewnym. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA PRACY 

  
Produkt łatwopalny 
Używać tylko w miejscach dobrze wentylowanych. 
Nie wylewać resztek do kanalizacji. 
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania. 
 
 
 
Karta Techniczna nr 2324 
Data wydania: czerwiec 1994 
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. 


