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PRZEZNACZENIE 

 
 

 
Ochrona i dekoracja wszelkich ścian i  sufitów w pomieszczeniach suchych i wilgotnych przy 
pracach początkowych i renowacyjnych w budownictwie. 
Może być używany: 
* w pracach przygotowawczych poprzedzających malowanie, tapetowanie lub izolację ścian 
* przy obróbce wstępnej przed tynkowaniem do lakowania CILD PATE ROUGE 
* w postaci natrysku wykończenie strukturalne (nakropek o drobnej lub grubej fakturze)  
* do pomieszczeń wilgotnych tj: kuchnie, łazienki, rzeżnie, mleczarnie, przemysł spożywczy itp. 

 
PODŁOŻA 

 
 
 

 
* Beton surowy i sufity betonowe, filigrany 
* Tynki cem-wap, gips i pochodne 
* Bloczki, cegły o gładkiej powierzchni 
* Beton komórkowy 
* Stara farba w dobrym stanie 

 
CHARAKTERYSTYKA 

OGÓLNA 
 
 
 

 
* Biel jednolita 
* Twardość i odporność na ścieranie 
* Doskonała przyczepność, zabezpieczenie przez pleśnią i grzybem 
* Odporność na przypadkowy kontakt z wodą 
* Możliwość otrzymania kolorów pastelowych wg wzornika Fasades 
* Wysoka paroprzepuszczalność, pozwala oddychać podłożu 
* Bezpośrednie wykończenie każdym rodzajem farby akrylowej 
* Badanie ITB stopnia palności NP-688/01/F 

 
CHARAKTERYSTYKA 

SZCZEGÓŁOWA 
 

Opis 
Gęstość 

Temperatura zapłonu 
Schnięcie  

 
 

Średnia wydajność 
 
 

Klasyfikacja AFNOR NF  
T36-005 

 

 
Według oficjalnie obowiązujących norm lub, przy ich braku, według  
norm wewnętrznych 
 
Masa gęsta na bazie spoiwa organicznego i mineralnego uziarnienie średnie 
1,77 ± 0,05 
Brak 
Suchy: 12 godzin 
Twardy, do ponownego pokrycia: 24÷ godzin 
Suszenie wydłużone przy chłodzie i wilgoci 
Wykończenie gładkie: 1,0÷1,5 kg/m2 –  1 warstwa wyrównawcza 
                                    0,3÷0,6 kg/m2 –  2 warstwa wygładzająca 
Wykończenie strukturalne (kropelkowe): 1,0÷2,5 kg/m2 
 
Grupa III, Klasa 2  
 

 
ZASTOSOWANIE 

 
PRZYGOTOWANIE 

POWIERZCHNI 
 
 
 
 
 

 
 

  
Podkłady, prace przygotowawcze i warunki zastosowania odpowiadają obowiązującym 
normom / DTU. 
 
Powierzchnie muszą być: suche, w dobrym stanie, spójne i czyste. 
Stan robót może wymagać wszystkich lub niektórych z następujących operacji: 
* Gips i pochodne: zacieranie, usuwanie pyłu, podkład MAOPRIMER, szpachlowanie 
uszkodzonych części masą FILLEX lub CILD PATE BLEU  
* Beton: zacieranie, szlifowanie nierówności, usuwanie pyłu, szpachlowanie uszkodzonych 
części FILLEX lub CILD PATE Cachet BLEU  
* Bloki i płyty z betonu komórkowego: usuwanie pyłu, zmniejszenie porowatości preparatem 
ZOLPALITH rozcieńczonym 8÷10 krotnie wodą, szpachlowanie uszkodzonych części masą 
FILLEX lub CILD PATE Cachet BLEU 

Zew 

Wew  

 

Tynk w formie masy do natrysku 
wodoodporny 

 
Wygląd: powierzchnia gładka lub drobne 

kropelki /baranek/ 
 

CILD PATE cachet bleu 
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ZASTOSOWANIE 
PRODUKTU 

Aplikacja ręczna 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikacja mechaniczna 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Narzędzia 
 

Rozcieńczenie 
 

Czyszczenie sprzętu 
ZALECENIA 

 
 
 
 
 
 

Malowanie 

* Płyty pilśniowe, sklejki: podkład PROLOG 
* Stare farby przylegające: odtłuszczanie i przemywanie produktem Nettoyant Multiusages 
suszenie, podkład PROLOG (lub SWEDAFIX GRANITE przy niepewnym podłożu)  
* Metale żelazne: na ZOLMETAL PAH lub PSR. 
 
 
 
Tradycyjne nakładanie przy pomocy wałka fasadowego, sznurkowego /18÷20 mm długość 
włosia/. Masę przed nałożeniem należy rozcieńczyć od 5÷15% wodą w zależności od 
chłonności podłoża i typu używanej masy. Masę po nałożeniu na podłoże wałkiem /ok. 
0,5÷1,0 m2 na jedno zaczerpnięcie/ wygładzamy szpachlą o długości 35; 50; 60 cm a nadmiar 
zebrany wraca do powtórnej aplikacji. Po wyschnięciu pierwszej warstwy likwidujemy 
nadmiary na złączach ścinając je pacą. Drugą warstwę również nakładamy wałkiem i 
wygładzamy szpachlą ruchami poprzecznymi do pierwszej warstwy. 
Uwaga do warstwy wykończeniowej nie należy używać masy używanej do pierwszej warstwy 
 
Masy typu CILD mogą być natryskiwane mechanicznie za pomocą agregatów tynkarskich 
typu EUROPRO 14P, 24P, WAGNER, MFR, HEMOZZ. 
Masy typu CILD są dostarczane w postaci gotowej pasty, bezpośrednio do użycia i nakładania 
natrysku. Po zakończeniu pracy maszyna nie wymaga konieczności czyszczenia węży, lancy 
i agregatu. Masę znajdującą się w zbiorniku agregatu należy zalać cienką warstwą wody. W 
takiej postaci masa może pozostać w maszynie nawet do kilku tygodni. 
Natrysk mechaniczny to szybkie i ekonomiczne nakładanie tynków cienkowarstwowych, 
gładzi, goutletu na dużych budowach oraz pracy przy niewielkich pracach remontowych. 
  
Agregat tynkarski typu WAGNER WA 35, VOLUMAIR MPV 280 lub MAP IP 20 
Szpachla do gładzenia 35, 50 i 60 cm 
Produkt gotowy do użytku. 
W razie potrzeby do 2% wody 
Wodą natychmiast po użyciu 
* Warunki użycia: 
- przy temperaturze otoczenia i podkładu między 5°C i 35°C 
- przy wilgotności względnej niższej niż 80% i wentylacji naturalnej lub mechanicznej 
  pomieszczeń jeśli potrzeba, aby uniknąć jakąkolwiek różnicę rodzajową powierzchni 
  (opóźnione przez niską temperaturę bądź zwiększoną wilgotność powietrza 
  wysychanie może spowodować pojawienie się miejscowych jaskrawości) 
* CILD PATE Cachet BLEU jest produktem alkalicznym mogącym uszkodzić 
  aluminium lub podłoża mineralne jak szkło, ceramika, fajans, widoczne kamienie... 
  Zabezpieczyć powierzchnie narażone na styk z masą i czyścić natychmiast każde zabrudzenie 
Każde wykończenie farbą alkidową powinno być poprzedzone podkładem typu ZOLPAN MAT 
lub NIGATEX, z wyjątkiem wykończania matowego gdzie farba jest nakładana bezpośrednio. 
 

 
BARWA 

 

 
* Biała 
* Kolory pastelowe wg wzornika. Na jednej powierzchni używać produktu z tej samej serii. 

OPAKOWANIE  25 kg 
 

PRZECHOWYWANIE 
  

6 miesięcy w oryginalnym, nie otwartym opakowaniu. Chronić przed mrozem i temperaturami 
powyżej 35°C. 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA 
PRACY 

 
Produkt wodny 
Niebezpieczeństwo oparzenia w kontakcie ze skórą 
W razie kontaktu z oczami płukać natychmiast obficie wodą i skonsultować lekarza specjalistę 
Nie wrzucać odpadów do ścieku 
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania 
 
Karta Techniczna nr 2386 
Data wydania: czerwiec 1994 
Data zmian: czerwiec 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. 


