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PRZEZNACZENIE 

 
 

  
Remont, skrobanie, tynkowanie powierzchni prostopadłych i sufitów, lokalnie suchych lub 
wilgotnych: mury, boazerie, drzwi, meble... 
CILD ENDUIT MIXTE jest zalecany do wyrównywania niewielkich braków, nierówności 
powierzchni, łazienek, pomieszczeń sanitarnych, itp... Po wyschnięciu daje efekt powierzchni 
gładkiej, twardej, białej, gotowej pod bezpośrednie malowanie wszystkimi rodzajami farb. 
Jego łatwość w uŜyciu, duŜa szybkość twardnienia, łatwe szlifowanie pozwalają na realizację 
pracy w szybkim terminie. 
 

 
PODŁOśA 

 

 
 

 
Gips i pochodne 
Wyroby drewniane 
Stare warstwy farby w dobrym stanie 

 
CHARAKTERYSTYKA 

OGÓLNA 
 
 
 

 
* Produkt gotowy do uŜytku 
* Szybkie i czyste działanie: duŜa wytrzymałość na cięŜar, głęboka śliskość, nie zwija się,       
ułatwia gładzenie 
* Doskonałe szlifowanie, słabe zanieczyszczenia materiałem ściernym 
* Dobre wyposaŜenie, nie wgłębia się, szybkie wysychanie  
* Dobra przyczepność, nawet na malowanych powierzchniach 
* Daje białe i twarde powierzchnie i nie wchłaniające farb wykończeniowych, satynowych i 
błyszczących 
 

 
CHARAKTERYSTYKA 

SZCZEGÓŁOWA 
Opis 

Wyciąg suchy z wagi 
Gęstość 

Temperatura zapłonu 
Schnięcie (20° C, 65% HR)  

 
 
 
 
 

Średnia wydajność 
Klasyfikacja AFNOR NT36-005 

  
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami wewnętrznymi. 
Tłusta biała masa na bazie zmodyfikowanego alkidu uretanu 
88 ± 2% 
1,90 ± 0,05 
WyŜsza od 21° C 
PoniŜej 0,5 mm gęstości: 
* Do ponownego nałoŜenia: 1 h 
* Suchy: 3 h 
* Twardy, oszlifowany: 6 h 
* Malowanie: co najmniej 24 h 
Schnięcie moŜe być opóźnione przez zimno lub wilgoć 
100 – 200 g/m

2
, ze względu na naturę i stan podłoŜa 

Grupa III, Klasa 1 

 

 
ZASTOSOWANIE 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 
 

 

  
Podkłady, prace przygotowawcze i warunki stosowania powinny być zgodne  
z obowiązującymi normami / DTU 
 
Powierzchnie muszą być suche, w dobrym stanie, spójne i czyste.  
Pozbyć się zakurzonych i łuskowatych części, tłustych nieczystości, i w ogólny sposób, 
wszystkich wraŜliwych produktów mogących zaburzać przyczepność. 
* Okurzanie podłoŜa 
* Czyszczenie/spłukiwanie lub szlifowanie/drapanie starych warstw przylegającej farby 
* Zatykanie/naprawa dziur, szczelin, pęknięć masą FILEX 
* Bezpośrednie nakładanie CILD ENDUIT MIXTE 
 

 
 

Zew 

Wew 

 

Wyrównanie powierzchni tynkiem na wykończenia 
farbą wysokiej jakości 

Szybkie schnięcie, czyste działanie  
Wygląd: gładki, biały 

 

CILD ENDUIT MIXTE 
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ZASTOSOWANIE 

PRODUKTU 
Proces główny 

 

 
 

 

 

 

Mycie narzędzi 
 

ZALECENIA 
 

 

 

 

 
* Produkt gotowy do uŜytku dający się zastosować w cienkich warstwach noŜem lub szpachlą 
tynkarską na tynkach wygładzonych lub nie wygładzonych szpachlą (nie przekraczać 1  mm 
na   warstwę).  
Dopuszczalna druga warstwa jak tylko wcześniejsza zastygnie (± 1 h przy 20˚ C) 
Ilość warstw określa działanie podłoŜa oraz wygląd czynności wykończeniowych. 
* Szlifowanie materiałem ściernym lub cienkim papierem ściernym między kaŜdą warstwą i 
przed malowaniem 
* Malowanie po całkowitym wyschnięciu (około 24 h) 
 
WHITE SPIRIT, bezpośrednio po uŜyciu 
 

• Nie stosować na wilgotne i zakurzone powierzchnie 

• Dla ułatwienie, szybko oszlifować po wyschnięciu 

• Do wykończeń lakierami wysokiej jakości, moŜe zaistnieć potrzeba pociągnięcia jednej 
warstwy tłustej masy 

 

 
BARWA 

  
Biała 
MoŜe być zabarwiana po przez dodanie uniwersalnych kolorantów nie przekraczając 3% 
 

 
OPAKOWANIE 

  
1 kg – 5 kg 
 

 
PRZECHOWYWANIE 

  
24 miesiące w oryginalnym opakowaniu, nie rozpieczętowanym 
Po uŜyciu, aby uniknąć wyschnięcia powierzchni, wyrównać masę i pokryć papierem 
aluminiowym lub wodą, która wyparuje przed ponownym uŜyciem 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA 
PRACY 

  
Zapoznać się z: 
* etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu 
* kartą zasad bezpieczeństwa: 

• MINITEL: 08.36.05.10.12 kod ZOLPAN (nr zielony gratis) 

• INTERNET: www.zolpan.fr  (rubryka Bezpiecznego UŜytkowania) 
 

 
Karta Techniczna nr 2409 
Data wydania: styczeń 1999, 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. 

 


