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PRZEZNACZENIE 

 
 

  
Zabezpieczenie i wysokiej klasy dekoracja, przy pracach nowych i remontowych. Dostępna w 
wersjach: STANDARD i SUPER BLANC. 
STANDARD: zalecana do wszystkiego rodzaju dekoracji w budownictwie w celu uzyskania 
wysokiej jakości wykończenia. Występuje w kolorze białym i odcieniach wzornika 
ZOLPACHROM 2. 
SUPER BLANC: wykonana wg specjalnej receptury, wyznacza nowe wzorce w zakresie bieli, 
jasności i odporności na Ŝółknięcie. Występuje tylko w kolorze bieli. 
 

 
PODŁOśA 

 

  
Wszystkie rodzaje tradycyjnych podłoŜy konstrukcyjnych, odpowiednio przygotowanych pod 
malowanie oraz ewentualnie zagruntowanych 
Stare powłoki malarskie w dobrym stanie. 
 

 
PODSTAWOWE  
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 
 

  
* Wysoki poziom dekoracji, wyjątkowa delikatność 
* Solidna i estetyczna warstwa, łatwo zmywalna. 
* Dobra odporność na promieniowanie nadfioletowe i czynniki atmosferyczne 
* DuŜa stabilność kolorów 
* Łatwa w nakładaniu, nie powoduje zacieków, nikły zapach 
* Zezwolenie na kontakt z Ŝywnością 
 

 
DANE 

IDENTYFIKACYJNE 
 

Wygląd 
Lepkość 

Zawartość suchego ekstraktu 
 

Gęstość 
Temperatura zapłonu 

Czas wysychania 
 
 
 

Średnia wydajność 
Klasyfikacja 

 AFNOR NF Y36-005 

  
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami zakładowymi. 
 
Ciecz tiksotropowa 
180 +/- 5 KU 
* wagowo: 70 +/- 2% 
* objętościowo: 52 +/- 2% 
1,27 +/- 0,05. 
PowyŜej 21

0
C 

Warstwa sucha 4 godz. Warstwa bez pyłu: 1godz. 
Druga warstwa: po 24 godzinach. 
Wilgoć oraz niekorzystne warunki pogodowe wydłuŜają czas schnięcia. 
 
12 do 14 m

2
/l na jedną warstwę, zaleŜności od rodzaju oraz stanu podłoŜa. 

 
Rodzina I, klasa 4a (wg norm francuskich) 
 

 
SPOSÓB UśYCIA 

 

 
PRZYGOTOWANIE 

POWIERZCHNI 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
Kłaść na podłoŜu suchym, zdrowym, zwartym oraz odpowiednio przygotowanym pod 
nałoŜenie produktu. 
W niektórych przypadkach podłoŜe moŜe wymagać odkurzenia, wyszczotkowania, szlifowania, 
skrobania, dekapowania, ługowania, itp. W celu usunięcia fragmentów źle przylegających oraz 
wszelkich śladów zabrudzeń. 
* Beton, cement oraz ich pochodne: nałoŜenie szpachlówki olejnej/ podkładu CILD oraz 

nałoŜenie bezpośrednio na podłoŜe lub na grunt MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub MAOLINE 
w zaleŜności od rodzaju wykonywanej pracy 

* Nie wolno nakładać bezpośrednio na podłoŜe zasadowe: przed malowaniem izolować 

Zew 

Wew  

 

Wielowarstwowa farba lakowa alkidowa 
Delikatność i głębia powłoki, twardość powierzchni, 

łatwa konserwacja 
Wygląd błyszczący i jedwabisty 

 

HAYELAK SATINE 
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NAKŁADANIE PRODUKTU 
Sposób postępowania 

 
Narzędzia 

Rozcieńczanie 
 
 
 

Mycie narzędzi 

podłoŜe za pomocą ONDINE. 
* Gips oraz jego pochodne: gruntowanie za pomocą MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub 

MAOLINE 
* Drewno i jego pochodne: nakładać bezpośrednio lub zagruntować podłoŜe MAOPRIMER + 

farba podkładowa (wewnątrz), w zaleŜności od rodzaju prac   
* Metale: warstwa podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR (metale grupy Ŝelaza) lub 

ZOLMETAL SCU (Metale kolorowe). 
* Stare, dobrze przylegające powłoki malarskie: nakładać bezpośrednio po zmatowaniu 

powierzchni 
 
2 warstwy przy renowacji lub na zagruntowane podłoŜe 
2 do 3 warstw na boazerie zagruntowane na zewnątrz 
Pędzel lub wałek do emalii lub gąbkowy, pistolet. Dobrej jakości wykończenie poprzez spalter. 
Produkt gotowy do uŜytku przy nakładaniu ręcznym 
Nakładanie mechaniczne: 5 do 10% benzyny lakowej w zaleŜności od uŜywanego sprzętu (przy 
zimnej i wilgotnej pogodzie, w celu uniknięcia zacieków rozcieńczyć środkiem do wyrobów 
olejno-alkidowych typu DILUANT R 
Benzyną lakową natychmiast po uŜyciu. 
 

 
KOLORY 

 

  
Odcienie STANDARD: STD, FAC, RAL i LAQUES w wykonaniu ZOLPAN  
Wersja SUPER BLANC: biały. 
 

 
OPAKOWANIE 

  
0,5 L, 1 L, 4 L, 16 L. 
 

 
PRZECHOWYWANIE 

  
24 miesiące w opakowaniu zamkniętym  
Przechowywać w chłodnym oraz przewiewnym pomieszczeniu. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY 

  
Produkt niepalny. 
UŜywać wyłącznie na zewnątrz oraz w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. 
Nie wylewać resztek do kanalizacji. 
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego UŜytkowania. 
 
 
 
Karta Techniczna nr 2346 
Data wydania: czerwiec 1994 
Data 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 ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania 
dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoŜa. 


