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ZASTOSOWANIE 
 
 

 * Realizacja zbrojonych warstw podkładowych w ramach systemów izolacji termicznej na 
zewnątrz ARMATERM 100. 
Ten system stanowi przedmiot Zakładu Technicznego Zezwolenia Europejskiego ATE 04/0103 
* Renowacja systemów typu cienki tynk na warstwie izolacyjnej. Produkt zgodny z zaleceniami  
Dokumentacji Technicznej 2044 Ośrodka Naukowo Technicznego Budownictwa (uŜywać pod 
nadzorem naszych SłuŜb Technicznych). 
* Poprawki miejscowe lub ogólne wygładzenie starych powłok gołych lub wcześniej pokrytych 
(do 5 mm na warstwę). Szczególnie zalecane przy wygładzaniu starych warstw RPE lub przy 
usuwaniu pęcherzy oraz niedoróbek powierzchni malowanych. 
Po wyschnięciu, ARMENDUIT daje efekt końcowy powierzchni gładkiej, drobnoziarnistej, 
gotowej pod malowanie kaŜdym rodzajem farby. 
* Masy tynkarskie pod-natryskowe, powlekane granulatem marmurowym w ramach systemu 
wykończeniowego ARMATERM MARBRE 100 (zobacz kartę tego produktu). 
 

PODŁOśA 
 

 * Izolacje cieplne typu styropian (stosowne do Zakładu Technicznego Zezwolenia 
Europejskiego) 
* Beton oraz tynki na bazie spoiwa hydraulicznego 
* Beton komórkowy (wewnętrznie) 
* Stare farby lub przylegające podłoŜa 

PODSTAWOWE  
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 
 

 * Produkt jednoskładnikowy, gotowy do uŜycia 
* Doskonała przyczepność, dobra plastyczność. 
* Pozwala na usunięcie wad podłoŜy malowanych. 
* Przepuszcza parę wodną. 
* Łatwa do nałoŜenia, plastyczna, szybko wysycha. 
* MoŜliwość nakładania zmechanizowanego na duŜych budowlach. 
* MoŜliwość uzyskania odcieni gamy ZOLPACHROM. 
* Efekt końcowy powierzchni drobnoziarnistej i regularnej, ułatwiający malowanie farbami. 
* Produkt w roztworze wodnym: komfort i bezpieczeństwo uŜycia, przyjazny dla środowiska 

DANE  
INDENTYFIKACYJNE 

 
Wygląd 

Zawartość wagowa suchego 
ekstraktu 
Gęstość 

PH 
Temperatura zapłonu 

Czas wysychania (20°C, 65% 
wilgotność względna) 

 
 

Średnia wydajność 
Klasyfikacja 

 AFNOR NF Y36-005 
 

 Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami zakładowymi. 
 
Masa plastyczna, gotowa do uŜycia 
 
84 +/- 2% 
1,60 +/- 0,10 
9 +/- 0,5 
Brak  
Między kolejnymi warstwami: minimum 24 godziny 
MoŜliwość nałoŜenia drugiej warstwy na świeŜo w przypadku systemów zbrojonych. 
Warstwa wykończeniowa malarska: po 48 do 72 godz. W zaleŜności od grubości warstwy. 
Niskie temperatury oraz wilgoć znacznie wydłuŜają czas schnięcia. 

1,7 kg/m
2 

na mm grubości. 
 
Rodzina II, klasa 7b2 
 

SPOSÓB UśYCIA 
 
 

 
 
 

 Zapoznać się z ATE (Zakład Technicznego Zezwolenia Europejskiego) lub ze 
specyficznymi kartami technicznymi w  ramach prac izolacji  termicznej. 
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
Kłaść na podłoŜu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod 
nałoŜenie produktu. 
PodłoŜa naleŜy oczyścić z powłok malarskich oraz innych. 

Zew 

Wew 

 

Akrylowa masa tynkarska gotowa do uŜycia. 
Grubość uŜytkowa: 

0 do 5cm na pojedynczą warstwę 
 

Efekt powierzchni gładkiej, drobnoziarnistej 
 

ARMENDUIT 
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PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAKŁADANIE SYSTEMU 
 
 
 
 
 
 
 

Narzędzia 
 
 
 

Rozcieńczenie 
 
 
 

Mycie narzędzi 
 

ZALECENIA 

PodłoŜe moŜe wymagać wykonania następujących operacji: 
* Usunięcie nierówności za pomocą skrobaka. 
* Usunięcie powierzchni źle przylegających oraz pęcherzykowatych. 
* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS 
* Wyrównanie murarki, odprysków stali zbrojeniowej: ENDUIZOL 
* Przeczyszczenie powierzchni poprzez wyszczotkowanie, skrobanie, mycie pod ciśnieniem. 
Gruntowanie za pomocą SWEDAFIX GRANITE na starych powłokach farb kredowych lub za 
pomocą ZOLPAFIX GRES-CERAME na powłokach twardych nie porowatych typu poliuretan,  
w przeciwnym razie nakładać bezpośrednio. 
 

Nakładać 1 lub 2 kolejne warstwy w zaleŜności od zakresu renowacji: 
* W przypadku ścian popękanych lub jako ochrona miejsc naraŜonych na uszkodzenia (takich 
  jaki krawędzie płyt podłogowych, ściany działowe). MoŜliwe wzmocnienie poprzez 
  przytwierdzenie zbrojenia typu R 131A101 lub 3280/93 przy pierwszej warstwie podkładu 
  oraz przy drugiej warstwie (moŜliwość połoŜenia drugiej warstwy na świeŜo lub po wyschnięciu 
  pierwszej warstwy).  
* W pozostałych przypadkach (bez wzmocnienia), konieczna jest przerwa od 24 do 48 godzin 
  między kolejnymi warstwami. 
Uwaga: brzegi siatki zbrojeniowej naleŜy nakładać na siebie z nakładką o szerokości 10 cm. 
* Nakładanie ręczne: szpachla, paca tynkarska, kielnia 
* Nakładanie mechaniczne: agregat tynkarski, dysza 6 lub 8 mm. 
Wygładzać stopniowo. Usuwać bruzdy po wyschnięciu za pomocą noŜa lub poprzez szlifowanie. 

 
Produkt gotowy do uŜycia. Rozcieńczać do 2% wodą przy wysokich temperaturach. 
MoŜliwość przyśpieszenia parowania wody i schnięcia w trudnych warunkach atmosferycznych 
poprzez dodanie środka przyśpieszającego schnięcie ARMENDUIT ACCELERATEUR  
(1 kg środka na 25 kg ARMENDUIT). 

WODĄ, natychmiast po uŜyciu. 
 
Warunki nakładania: 
* Temperatura otoczenia i podłoŜa między 5°C a 35°C 
* Przy suchej pogodzie, chroniąc od silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni 
  słonecznych. 
* Nakładanie powłok towarzyszących po całkowitym wyschnięciu ARMENDUIT 

 

 
KOLOR 

  
Piaskowy. MoŜe występować w odcieniach ZOLPACHROM (biały / baza P) 
 

 
OPAKOWANIE 

  
25 kg  

 
PRZECHOWYWANIE 

  
24 miesiące w opakowaniu zamkniętym  
Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyŜej 35°C. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA PRACY 

  
Zapoznać się z: 
* etykietą informacyjna bezpieczeństwa na opakowaniu 
* kartą bezpieczeństwa: 
* MINITEL:08.36.05.10.12 – kod ZOLPAN (n° zielony gratis) 
* INTERNET: www.zolpan.fr (rubryka oferty handlowej) 

 
 
Karta Techniczna nr 2321 
Data wydania: czerwiec 1994 
Data zmian: wrzesień 2005 
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. 


