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PRZEZNACZENIE 

 
 

  
Dekoracyjna powłoka ścienna składająca się z przygotowanej pod malowanie tapety  
z włókna szklanego, naklejanej na podłoŜe, a następnie malowanej farbą wykończeniową.  
Szeroki wybór motywów połączony z licznymi moŜliwościami kolorystycznymi wykończeń 
umoŜliwiają podkreślenie walorów powierzchni oraz realizację funkcjonalnej i eleganckiej 
estetyki. 
System ZOLFLEX nadaje się doskonale do wykonywania prac nowych oraz renowacji ścian  
i sufitów w lokalach publicznych oraz prywatnych wymagających wykończenia estetycznego, 
solidnego, łatwego w utrzymaniu oraz ogniotrwałego: 
* przejścia oraz lokale zaplecza technicznego (solidność) 
* pomieszczenia zbiorcze (ognioodporność, łatwość napraw) 
* pomieszczenia szpitalne (łatwość czyszczenia) 
* pomieszczenia mieszkalne suche lub wilgotne (subtelność oraz róŜnorodność efektów 
  dekoracyjnych). 

 
PODŁOśA 

 

  
Wszystkie tradycyjne podłoŜa konstrukcyjne odpowiednio przygotowane oraz ewentualnie 
zagruntowane. 

 
PODSTAWOWE  
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 
 

  
* Konsolidacja ścian delikatnych lub popękanych 
* Solidność, wytrzymałość na uderzenia i zuŜycie systemu 
* Pokrycie nie podlegające gniciu, antystatyczne i niepalne (Klasyfikacja Bezpieczeństwa 
PoŜarowego M1 na podłoŜu M0 i M1) 
* Odporna na działanie zwykłych środków czystości 
* Ułatwione przygotowanie podłoŜy (maskowanie drobnych skaz podłoŜa) 
* Łatwość oraz szybkość nakładania: elastyczność / giętkość tapety, stabilność wymiarów, dobre 
wchłanianie kleju, niewidzialne łączenia po pokryciu farbą 
* Tapeta ZOLFLEX naturalna w dotyku (łatwe malowanie) 
* Szybkie wysychanie umoŜliwia szybkie oddanie lokali do uŜytku. 
* Łatwość utrzymania i naprawy, konserwacja tekstury po kolejnym malowaniu 
* Szerokie moŜliwości dekoracyjne (duŜy wybór motywów i odcieni farby wykończeniowej) 
* Pokrycie ekologiczne: tapeta z włókna szklanego pozbawiona substancji chemicznych 
niebezpiecznych i wywołujących alergię u wykonawcy; farba wykończeniowa wodna 
COFABRILL SATINE posiada atest przyznawany produktom przyjaznym dla środowiska 

 
DANE IDENTYFIKACYJNE 

  
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami zakładowymi. 
* TOILE ZOLFLEX: przygotowana pod malowanie tapeta z włókna szklanego 
Waga na m2: 110 – 190 g/m2  zaleŜnie od wzoru 
Klasyfikacja Bezpieczeństwa PoŜarowego M0/M0 , M1/M1 

* COLLE MURALE (KLEJ ŚCIENNY) lub COLLE SPECIALE TVD : klej winylowy modyfikowany 
Czas gumowania: brak 
Czas pracy: ± 15 minut, zaleŜnie od porowatości podłoŜa 
Średnie zuŜycie: 200 – 250 g/m2 

* COFABRILL SATINE lub HYDRO 44 (Aspekt Błyszczący): farba wykończeniowa akrylowa, 
dostępna we wszystkich odcieniach wzornika ZOLPACHROM 2 
Czas schnięcia: 30 minut; połoŜenie kolejnej warstwy: po 2 – 3 godzinach 
Średnia wydajność: 6 – 8 m2 /L na warstwę, zaleŜnie od wzoru Cofabrill Satine 
Średnia wydajność: do 10 m2/L na warstwę, zaleŜnie od wzoru 

 
SPOSÓB UśYCIA 

 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 

 
 

  
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
Nakładać na podłoŜe spójne, równe, gładkie, czyste i o jednolitym kolorze. Powinny być 
suche i nie naraŜone na wilgotność i podciąganie kapilarne. 
W zaleŜności od rodzaju i stanu podłoŜa: 

 

Wew  

Tapeta z włókna szklanego przeznaczona do 
malowania 

Ułatwione przygotowanie podłoŜy 
Proste i szybkie wykonanie, łatwość utrzymania 

Ogniotrwała 
Szerokie moŜliwości dekoracyjne 

 

ZOLFLEX 
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NAKŁADANIE PRODUKTU 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mycie narzędzi 

* Zacieranie / odpylenie nowych podłoŜy gipsowych 
* Mycie / płukanie starych podłoŜy brudnych lub zatłuszczonych; szczotkowanie / odpylenie 
* Zdarcie starych tapet lub innych powłok ściennych przy pomocy odpowiednich środków 
* Ochrona podłoŜy przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą środka FONGIMOUSSE 
PLUS 
* Stare powłoki malarskie w dobrym stanie: mycie / płukanie farb do malowania tynków i 
wodnych; matowanie, podłoŜy lakowanych lub lakierowanych (czyszczenie środkiem 
NETTOYANT MULTIUSAGE / płukanie  lub szlifowanie papierem ściernym 
* Skrobanie / ponowne gruntowanie, wypełnienie szczelin, pęknięć oraz ubytków za pomocą 
masy CILD lub produktu FILLEX 
* Izolacja fragmentów metalowych za pomocą środka ZOLMETAL  
* Zagruntowanie podłoŜy zbyt chłonnych, pylących, niejednorodnych lub o ograniczonej 
porowatości za pomocą produktów MAOLINE  lub ZOLPRIMER  
Wysychanie 
* Nie stosować farb i podkładów mogących utrudnić wysychanie kleju i uniemoŜliwić dobre 
przyleganie pokrycia 
*  Wypełnienie szczelin i pęknięć aby uniknąć miejscowych zabrudzeń 
 
Naklejanie tapety ZOLFLEX według techniki kładzenia na sucho, klej na ścianie: 

o Pokryć podłoŜe na szerokości jednego pasma regularną warstwę kleju COLLE 
MURALE lub COLLE MURALE SPECIALE TVD. 

o NałoŜyć pasmo tapety i wygładzić je starannie szpachelką od środka ku brzegom – 
usuwając bańki powietrza.  

o Przyciąć, dopasować i połoŜyć kolejne wstęgi delikatnie wygładzając łączenia 
(dopasować pasma brzegami lub ciąć podwójnie, jeśli to konieczne). 

NałoŜenie dwóch warstw farby wykończeniowej COFABRILL SATINE lub HYDRO 44 po 
zupełnych wyschnięciu kleju (24 godziny).  
MoŜliwe jest wykończenie jednowarstwowe w przypadku: 

o Odcieni pastelowych, jeśli wcześniej pokryto tapetę kolejną warstwą kleju (zabarwioną 
w kolorze wykończenia jeśli to konieczne) 

o Tapet z włókna szklanego wcześniej malowanych 
o Dodatkowego pokrycia systemami dekoracyjnymi DUOMO lub STROMBOLI, lub 

wodorozcieńczalną farbą epoksydową ULTRAMUR A, itd. 
 
WODĄ, natychmiast po uŜyciu 
 

 
KOLORY 

  
TAPETA ZOLFLEX : kolekcja specjalna 
COFABRILL: system ZOLPACHROM 2 (biel oraz wszystkie bazy dla produktu COFABRILL 
SATINE; HYDRO 44 – aspekt błyszczący) 

 
OPAKOWANIE 

  
COLLE MURALE: 5 KG – 20 KG 
COLLE SPECIALE TVD: 20 KG 
TAPETA ZOLFLEX : Rolka 50 m × 1 m ,z obciętymi brzegami 
COFABRILL: 4 L – 16 L 

 
PRZECHOWYWANIE 

  
COFABRILL, COLLE MURALE: 24 miesiące w opakowaniu zamkniętym. Przechowywać 
chroniąc przed mrozem oraz temperaturami powyŜej 35 0C. 
TAPETA ZOLFLEX : Przechowywać chroniąc przed kurzem. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY 

  
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego UŜytkowania. 

 
Karta Techniczna nr 2281 
Data wydania: czerwiec 1994 
Data zmian: listopad 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. 


