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PRZEZNACZENIE 

 

 
 

  
Prace malarskie i znakowanie na terenach rekreacyjnych i stref dla przechodniów: korty 
tenisowe, tereny sportowe, aleje ogrodowe, dziedzińce, tarasy... 
MoŜe być takŜe uŜywany na pionowych ścianach typu fronton, ściany ogrodzeniowe terenów 
sportowych 
 

 
PODŁOśA 

 

  
Wylewki, posadzki lub płyty cementowe; 
Elementy metalowe; 
Powierzchnie bitumiczne (beton, asfalt, beton bitumiczny); 
Stare powłoki poliuretanowe lub epoksydowe w dobrym stanie; 
W przypadku innych powierzchni prosimy konsultować się z naszym serwisem technicznym 
 

 
PODSTAWOWE 
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 

  
* Odporny na zuŜycie 
* Odporny na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz zanieczyszczenia 
* Dobra samozmywalność 
* MoŜliwość nakładania na wilgotne podłoŜe 
* Produkt szybkoschnący, moŜliwość nałoŜenia kolejnej warstwy tego samego dnia 
* Produkt na bazie wodnej o słabym zapachu. Komfort i bezpieczeństwo uŜycia, przyjazny dla 
środowiska 
 

 
DANE  

INDENTYFIKACYJNE  
Wygląd 

Sucha masa 
 
 

Gęstość 
Temperatura zapłonu 

Czas wysychania 
20°C, 65% wilgotność względna 

 
 

Średnia wydajność 
Klasyfikacja  

AFNOR NF T36-005 

  
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami zakładowymi. 
Farba półpłynna 
- wagowo: 68 ± 2% 
- objętościowo: 52 ± 2% 
 
1,40 ± 0,05 
brak – produkt niepalny 
Suchy po upływie 1 godz., odczekać 4 godziny przed nałoŜeniem kolejnej warstwy. 
Lekkie obciąŜenia – 2 dni, całkowita odporność po upływie tygodnia 
Wilgotność otoczenia przyśpiesza schnięcie 

 
200 do 250 g/m2  dla jednej pokrywy w zaleŜności od stanu powierzchni i porowatości podłoŜa 
 (± 100 mikronów) 
Grupa I, klasa 7b2 
 

 
SPOSÓB UśYCIA 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 
 

 
 

  
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
 
PodłoŜe powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem. PodłoŜa mogą być lekko 
wilgotne ale nie mokre (zachowanie matowości powłoki) 
 
* ŚwieŜy beton – staranne usunąć kurz, w przypadku konieczności oczyścić chemiczne 
(Detergent Derochant lub rozcieńczonym kwasem) spłukać, osuszyć 
* PodłoŜa bitumiczne – (upewnić się o ich dobrej stabilności i braku śladów oleju) w przypadku 
konieczności powierzchnie naleŜy odtłuścić produktem NETTOYANT MULTIUSAGES, spłukać  i 
osuszyć 

 Zew 

Wew  

Farba akrylowa na bazie wodnej do kortów 
tenisowych, terenów rekreacyjnych i stref dla 

przechodniów 
Produkt odporny na zuŜycie, łatwy w utrzymaniu 

Odporny na działanie promieni UV i zmienne 
warunki pogodowe 

Wygląd matowy 
 

 

ULTRASOL TENNIS 
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* Stare podłoŜa w dobrym stanie, surowe lub pomalowane – oczyścić i usunąć słabo 
przylegające części za pomocą szczotki lub/i umyć dodając jeśli to konieczne środek 
NETTOYANT MULTIUSAGES, spłukać i osuszyć 
* Zabezpieczenie przed mchem i mikroorganizmami.: FONGIMOUSSE PLUS 
* Elementy metalowe – Odtłuścić rozpuszczalnikiem lub produktem NETTOYANT 
MULTIUSAGES, wysuszyć.  
Oczyścić z rdzy i zgorzeliny przez piaskowanie, szczotkowanie. Oczyścić z kurzu. 
 

WYKONANIE 
                                
                                         
                                 
 
                                   Narzędzia 

 

 

                           Rozcieńczanie  
 
 

Mycie narzędzi 
 
 

Zalecenia 
 
 

 Najczęściej: 
* 2 warstwy – na podłoŜa surowe 
* 1 warstwa – utrzymanie ton w ton. 
Nakładać bezpośrednio na wszystkie podłoŜa z wyjątkiem metali ( zagruntować produktem 
ZOLMETAL) 
Średni wałek, szeroki pędzel, pistolet.  
Warstwy nakładać krzyŜowo pokrywając całkowicie powierzchnię do malowania. 
 
MoŜna rozcieńczyć wodą około 10% dla pierwszej warstwy. Nie rozcieńczać dla kolejnych 
warstw z wyjątkiem nakładania mechanicznego (rozcieńczyć wodą około 10% obj.) 
 
Wodą, natychmiast po uŜyciu. 
 
 
Warunki stosowania 
* Stosować przy temperaturze przekraczającej 5 °C (zaleca się ostroŜność przy temperaturze 
przekraczającej 35 °C). Stosować przy pogodzie suchej chroniąc przed działaniem gwałtownego 
wiatru i bezpośredniego nasłonecznienia 
* NaleŜy przewidzieć konserwację stref szczególnie naraŜonych na zuŜycie 
* W strefach naraŜonych na rozwój mikroorganizmów (otoczenie lesiste lub wilgotne) zaleca się 
regularne stosowanie produktu FONGIMOUSSE 
* Produkt moŜna nakładać w kilku warstwach lub pokryć produktem ULTRASOL A. NaleŜy 
przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czasu przed nałoŜeniem kolejnej warstwy, jeŜeli 
nie - koniecznie wypolerować 

 
KOLORY 

  
Według wzornika ULTRASOL 

 
OPAKOWANIA  

  
5kg – 20kg 
 

 
PRZECHOWYWANIE  

 
 

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY 

  
24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 
Przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych 
 
Prosimy zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego UŜytkowania oraz informacjami zawartymi na 
opakowaniu produktu. 
 
 
 
 
Karta Techniczna nr 2292 
Data wydania: czerwiec 1994 
Data wprowadzenia 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 niniejszej ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają 
jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury 
oraz do stanu konkretnego podłoŜa. 

 
 

 


