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PRZEZNACZENIE 

 

  
Nowe pokrycia lub ekonomiczne prace przy utrzymaniu lokali mieszkalnych oraz uŜytkowych. 
MoŜe być uŜywana jako izolująca warstwa podkładowa na podłoŜach zasadowych 
 

 
PODŁOśA 

 

  
* Wszystkie tradycyjne podłoŜa budowlane odpowiednio przygotowane i ewentualnie 
zagruntowane 
* Stare farby w dobrym stanie 
 

 
PODSTAWOWE 
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 

  
* Przyczepność na wszystkich podłoŜach 
* Dobra jakość bieli 
* Szybkość suszenia, moŜliwość nałoŜenia kolejnej warstwy tego samego dnia 
* Łatwość uŜycia 
* Nakładanie ręczne lub zmechanizowane 
* Produkt na bazie wodnej o słabym zapachu. Komfort i bezpieczeństwo uŜycia, przyjazny dla 
środowiska 
 

 
DANE  

INDENTYFIKACYJNE  
 

Lepkość 
Wygląd 

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 półpłynna 

1,6 ± 0,2 p ICI 

- wagowo: 60 ± 2% 

- objętościowo: 40 ± 2% 
 

1,55 ± 0,05 
WyŜsza od 55ºC  (niepalny) 
Suchy po upływie 30 minut 
Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2 godzin 
Wilgoć i niskie temperatury  wydłuŜają schnięcie 

 
7 do 8 L / m

2  
dla jednej warstwy w zaleŜności od struktury i stanu podłoŜa 

Grupa I, klasa 7a2b2 
 

 
SPOSÓB UśYCIA 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
 
PodłoŜe powinno być zdrowe, spójne i czyste przed zastosowaniem.  
W zaleŜności od Ŝądanego wykończenia naleŜy odpowiednio przygotować podłoŜe. 
 We wszystkich przypadkach naleŜy usunąć wszelkie ślady zabrudzeń a takŜe elementy  
kruche, odpryskujące i słabo przylegające.  
* Usunięcie mikroorganizmów produktem FONGIMOUSSE PLUS 
* Usunięcie niedoróbek murarskich, pokrycie produktem FILLEX, CILID PATE lub POUDRE jeśli 
to konieczne 
 
 
 
 
 

  

Wew  

Wodna matowa farba akrylowa 
Wydajna, na wszelkie podłoŜa, bezzapachowa 

Wygląd matowy 
  

EQUAVIT 
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* Na starych farbach przylegających nakładać produkt  bezpośrednio (zmatowienie 
powierzchni), na: cemencie i jego pochodnych, sztywnym PCV, metalach nieŜelaznych oraz na 
gruntach typu: 

- MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub MAOLINEA na wątpliwych gipsach 
- ZOLMETAL PAH lub PSR na metalach Ŝelaznych 
- ZOLPAFIX 100 na betonie komórkowym 
- SWEDAFIX na podłoŜach porowatych lub niestałych 
 

 
NAKŁADANIE PRODUKTU 

Ilość warstw 
                                
                                         
                                   Narzędzia 
                       Rozcieńczanie  
                            
                           Mycie narzędzi 
 

  
 
2 warstwy regularnie krzyŜowane 
Nakładać obficie wyrównując bez rozciągania 
Wodą, natychmiast po uŜyciu. 
Szeroki pędzel, wałek o długim włosiu, pistolet 
5-10% wody dla pierwszej warstwy na podłoŜach nieosłoniętych lub przy nakładaniu 
zmechanizowanym 
Wodą, natychmiast po uŜyciu. 

 
KOLOR 

  
Biały 
MoŜna dodawać powszechnych barwników, nie przekraczając 3% 

 
OPAKOWANIA  

  
4L – 16 L 
 

 
PRZECHOWYWANIE  

 
             BEZPIECZEŃSTWO  
                I HIGIENA PRACY 

  
24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 
Przechowywać chroniąc przed mrozem i wysokimi  temperaturami ( powyŜej 35ºC) 
 
Prosimy zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego UŜytkowania oraz informacjami zawartymi na 
opakowaniu produktu. 
 
 
 
 
Karta Techniczna nr 2245 
Data wydania: czerwiec 1994 
Data wprowadzenia zmian: grudzień 2003 
Producent: ZOLPAN S.A. Francja 
 
Uwaga: UniewaŜnia i zastępuje wcześniejsze wydania. do naszych klientów naleŜy sprawdzenie 
przed uŜyciem czy chodzi o ostatnie wydanie niniejszej ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają 
jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury 
oraz do stanu konkretnego podłoŜa. 

 

 

 

 


