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PRZEZNACZENIE 

 

 
Ochrona i dekoracja wewnętrzna pomieszczeń mieszkalnych i usługowych przy pracach 
początkowych i konserwacyjnych. 

 
PODKŁAD 

 
Wszelkie podkłady tradycyjne, odpowiednio przygotowane i z podkładem. 
* Stara farba w dobrym stanie 

 
CHARAKTERYSTYKA 

OGÓLNA 
 

 
* Bardzo dobre własności pokrywające 
* Możliwość zamaskowania małych nierówności ściany  
* Błona o dużej wytrzymałości 
* Łatwość zastosowania bez ryzyka wycieku 

CHARAKTERYSTYKA 
SZCZEGÓŁOWA 

 
Opis 

Lepkość 
Suchy masa 

 
Gęstość 

Temperatura zapłonu 
Osuszanie 

 

 
Według oficjalnie obowiązujących norm lub, przy ich braku, według norm wewnętrznych 
 
 
Farba strukturalna 
110 ± 5 KU 
* wagowo: 73 ± 2% 
* objętościowo: 48 ± 2% 
1,52 ± 0,05 
Brak 
Suchy: 3 godziny 
Do ponownego pokrycia: 24 godziny 
Suszenie wydłużone przy dużej wilgotności i chłodzie 
 

 
ZASTOSOWANIE 

 
PRZYGOTOWANIE 

POWIERZCHNI 
 
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE 
PRODUKTU 

 Liczba warstw 
Narzędzia 

Rozcieńczanie 
 
 

Czyszczenie urządzeń 

 
Podkłady, prace przygotowawcze i warunki zastosowania odpowiadają obowiązującym  
normom / DTU. 
 
 
Powierzchnie muszą być: suche, w dobrym stanie, spójne i czyste.  
Mogą one wymagać odpylenia, szczotkowania, szlifowania, skrobania, wytrawiania, ługowania...
by wyeliminować fragmenty mało przyczepne i wszelkie ślady zanieczyszczeń 
* Beton, cement i pochodne: skrobanie / tynkowanie CILD i nałożenie bezpośrednie. 
  Nie nakładać nigdy bezpośrednio na spód alkaliczny. Wcześnie zabezpieczyć warstwą 
  izolacyjną ONDINE, ZOLPAN MAT lub NIGATEX 
* Gips i pochodne: podkład MAOPRIMER  
* Metale: na ZOLMETAL PAH lub PSR (żelazny) lub ZOLMETAL SCU (nie żelazny) 
* Drewno i pochodne: nałożenie bezpośrednie 
* Stare farby przylegające: nałożenie bezpośrednie po zmatowieniu 
  
 
* 2 warstwy nakładane ręcznie, lub 1 warstwa skrzyżowana do airless 
Pędzel, wałek o krótkim włosiu, airless (pistolet bezpowietrzny) 
Produkt gotowy do użytku. 
Do 5% benzyny lakowej w pierwszej warstwie nakładanej ręcznie przy zimnej pogodzie lub przy 
użyciu mechanicznym. 
Rozpuszczalnik benzynowy natychmiast po użyciu. 
 

 
KOLORY 

 
Biały. Odcień można regulować przez dodanie uniwersalnych barwników nie przekraczając 3%. 

 
OPAKOWANIA 

 
1 L (biały) - 4 L - 16 L 
 

  
24 miesiące w oryginalnym zamknięciu nie otwartym. 

 

Wew  

 

Farba alkidowa.  
 

Wygląd matowy z zagłębieniami 
 

GE 10 
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PRZECHOWYWANIE 
 

Przechowywać w chłodnym i przewietrzonym miejscu. 

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY 

 
Produkt łatwopalny. 
Używać jedynie w miejscach dobrze wietrzonych. 
Nie wrzucać odpadów do ścieku. 
Poszukać wskazówek w Karcie Parametrów Bezpieczeństwa. 
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Data zmiany: 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. 


