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PRZEZNACZENIE 

 
 

  
* Ochrona i dekoracja murarki, zarówno do wykonywania prac nowych jak i renowacji na 
  zewnątrz: elewacje budynków. Wewnątrz: lokale prywatne lub publiczne, komunikacje 
  (korytarze, hole wejściowe, klatki schodowe) 
* Powłoka fasadowa klasy D3 według Normy XP P84-403. 
 

 
PODŁOŻA 

 

  
Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio przygotowane oraz zagruntowane 
Stare powłoki malarskie oraz tynki w dobrym stanie 
 

 
PODSTAWOWE  
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 
 

  
* Ochrona podłoży porowatych lub z drobnymi pęknięciami włoskowatymi przed niekorzystnymi 
   warunkami atmosferycznymi. 
* Dobra przepuszczalność pary wodnej. 
* Łatwość użycia. 
* Przedłużony czas wykonania poprawek. 
 

 
DANE 

IDENTYFIKACYJNE 
 

Wygląd 
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. 
 
Ziarnista masa plastyczna 
* wagowo: 78 +/- 2% 
* objętościowo: 61 +/- 2% 
1,56 +/- 0,05 
Produkt niepalny 
Sucha: po 4 godzinach 
Warstwa wykończeniowa: minimum po 24 godzinach 
Całkowite utwardzenie: po 1 tygodniu 
Niskie temperatury oraz wilgoć wydłużają czas schnięcia. 
Około 1,5 kg/m2 

 
 
Rodzina II, klasa 2b 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod 
nałożenie produktu. 
W niektórych przypadkach podłoże może wymagać odkurzenia, wyszczotkowania, szlifowania, 
skrobania, dekapowania, mycia pod ciśnieniem, ługowania w celu usunięcia wszelkich śladów 
zabrudzeń, powierzchni łuszczących się, kruszących się, ścierających się, błyszczących. 
* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE PLUS 
* Ochrona widocznych części metalowych farba podkładowa ZOLMETAL PAH lub PSR (metale 

grupy żelaza) lub ZOLMETAL SCU (metale kolorowe). 
* Beton, cement oraz ich pochodne:  

- Gruntowanie rozcieńczoną ZOLGRAIN  (około 15% wody) na podłożu zdrowym lub 
  SWEDAFIX GRANITE na podłożu porowatym oraz lekko spylającyn się oraz, jeśli to możliwe
  usunięcie pęcherzy. 
- W przeciwnym razie nałożenie szpachlówki olejnej/ wyrównanie ENDUIZOL'em lub Klejem 

Zew 

Wew   

 

Licująca masa tynkarska formowana plastycznie 
typu tynk ciągniony na bazie kopolimerów 

akrylowych w dyspersji wodnej 
 

Efekt powierzchni rustykalnej, drobnoziarnistej 
 

 

ZOLGRAIN 
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NAKŁADANIE PRODUKTU 
Sposób postępowania 

Narzędzia 
 
 
 

Rozcieńczanie 
 

Mycie narzędzi 
 

ZALECENIA 
 
 

  ARMATERM (na zewnątrz) oraz FILLEX'em LUB podkładem CILD (wewnątrz) oraz 
  zagruntowanie rozcieńczoną ZOLGRAIN. 

* Gips oraz jego pochodne: gruntowanie SWEDAFIX GRANITE 
* Drewno oraz jego pochodne: gruntowanie PROLOG 
* Stare dobrze przylegające powłoki malarskie: gruntowanie podłoży zdrowych rozpuszczoną 

ZOLGRAIN oraz SWEDAFIX GRANITE na podłożach lekko kredowych. 
 
Jedna warstwa regularna po gruntowaniu barwnym 
* Nakładanie ręczne : nakładać wałkiem wełnianym z długim włosem lub pacą tynkarską ze stali 

nierdzewnej oraz natychmiast zacierać ruchami krzyżowymi wałkiem z pianki komórkowej w 
celu uzyskania faktury tradycyjnej. 

* Nakładanie mechaniczne: nakładanie natryskowe za pomocą zbiornika pod ciśnieniem wraz  
z pistoletem typu TR KREMILN w celu uzyskania faktury rustykalnej, bardziej zaokrąglonej XR 

Produkt gotowy do użytku przy pracach wykończeniowych. 
Przy gruntowaniu, rozcieńczać wodą do 15%. 
WODĄ, natychmiast po użyciu. 
 
Warunki malowania: 

- Temperatura otoczenia i podłoża między 5°C a 35°C 
- Przy suchej pogodzie, chroniąc od silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni
  słonecznych. 

* Nie nakładać na podłoża stale wilgotne : podmurówki, spodnia część balkonów, … 
* Używać tej samej partii produktu do malowania powierzchni jednostkowej w celu uniknięcia 

różnicy odcieni spowodowanych naturalnym pochodzeniem wypełniaczy mineralnych. 
* Przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia przed spływaniem wody deszczowej  

po pokrywanej płaszczyźnie (okapy, podokapiki,…) 
* Pracować bez przerwy na powierzchniach jednostkowych w celu uniknięcia poprawek.  

W przeciwnym razie podzielić płaszczyznę na panele (na przykład w przypadku pokrywania 
dużych powierzchni). 

* Odradza się stosowania odcieni o współczynniku absorpcji światła słonecznego powyżej 70% 
na powierzchniach wystawionych na nasłonecznienie.. 

* Możliwość dodatkowej ochrony przed mikroorganizmami w przypadku użycia w środowisku  
z dużym prawdopodobieństwem  rozwoju grzyba poprzez dodanie specjalnego 
wodorozcieńczalnego grzybobójczego środka pomocniczego ADDITIF FONGICIDE Spécial 
Phase Aqueuse 

 
 

KOLORY 
 

  
Biel/ Kolory podstawowe 0-1 systemu ZOLPACHROM pozwalające na otrzymanie wszystkich 
odcieni wzornika STANDARD oraz wzornika FAÇADES. 
 

 
OPAKOWANIE 

  
5 kg - 25 kg 
 

 
PRZECHOWYWANIE 

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

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA PRACY 

  
Produkt wodorozcieńczalny. 
Nie wylewać resztek do kanalizacji. 
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania. 
 
 
 
Karta Techniczna nr 2307 
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. 


