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(dawniej ZOLQUARTZ)
Powłoka fasadowa, pół gęsta na bazie kopolimerów akrylowych w roztworze
wodnym.

PRZEZNACZENIE
Ochrona i dekoracja fasad w pracach nowych i
konserwacyjnych. Powłoka fasadowa klasy D3.

Efekt powierzchni matowej, granitowej, drobnoziarnistej.

PODŁOŻE
* Wszystkie podłoża tradycyjne odpowiednio
przygotowane

* Stare powłoki fasadowe w dobrym stanie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
* Doskonała przyczepność do każdego rodzaju
podłoży
* Ochrona podłoży porowatych lub z drobnymi
pęknięciami włosowatymi przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi
* Dobra przepuszczalność pary wodnej

* Trwałość barw i odporność na zabrudzenia
* Nie zmydla się na podłożu alkalicznym
* Sposób nakładania: ręczne lub mechaniczne
* Odporność na rozwój mikroorganizmów
* Produkt w roztworze wodnym: komfort i bezpieczeństwo
użycia, przyjazny dla środowiska

CHARAKTERYSTYKA
Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.
Opis
Sucha substancja
Gęstość
Temperatura zapłonu
Zawartość VOC
Schnięcie
o

(20 C, 65% HR

Pół gęsta, oleista masa
wagowo: 69 ± 2%
objętościowo: 53 ± 2%
1,54 ± 0,05
Brak
max. 25 g/L Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/c): 40g/L
Suchy: 3 godziny
Ponowne nakładanie: 12 godzin
Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć

Średnia wydajność
Klasyfikacja

Kolory

Opakowania

Około 5,2 m2/L na jedną warstwę na podłożu płaskim (300 g/m 2 / warstwa)
W zależności od rodzaju i stanu podłoża
NF T36-005: Rodzina I klasa 7b 2
ZP T34-722: Klasa D3
EN 1062-1: E4 V1 W3 A1
System Zolpachrom 3 (biały / baza PA i baza ME)
Kolory ciemne posiadające współczynnik absorpcji promieni słonecznych R>7 są
odradzane na elewacje bardzo nasłonecznione
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WYKONANIE
Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU
Przygotowanie powierzchni
Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i
odpowiednio przygotowanym pod nałożenie
produktu.
W niektórych przypadkach podłoże może wymagać
szczotkowania, szlifowania, skrobania,
dekapowania, mycia pod ciśnieniem w celu
usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń,
powierzchni łuszczących się, kruszących się,
ścierających się.
Rozwiązywanie
problemów:
* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE
PLUS
* Usunięcie niedoróbek, szpachlowanie, warstwa
podkładowa: ARMATERM COLLE lub COLLE
POUDRE
* Ochrona widocznych części metalowych
(odtłuszczone, odrdzewione) odpowiedni podkład
PRIMAIRE PAH lub UNIVERSEL
* Na betonie dobrze utrzymanym, na zdrowych
tynkach hydraulicznych, na starych dobrze
przylegających powłokach malarskich: nakładanie
bezpośrednie
* Podłoża porowate lub powierzchniowo
sproszkowane: gruntowanie ZOLPAFIX 100 lub
SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ

Nakładanie produktu
* 2 równomierne warstwy nakładać ruchami krzyżującymi,
przestrzegając zalecanych ilości farby na jedną warstwę
UWAGA: Drugą warstwę ÉQUATION GRANITÉ można
zastąpić ÉQUATION LISSE VELOURS o równym
uziarnieniu, w rezultacie otrzymujemy wykończenie
zmywalne
Narzędzia
Wałek z długim włosem, szczotka, pistolet typu Europro AC65-G (dysza 6mm)
Rozcieńczanie
Produkt gotowy do użycia
Do 5% wody na podkładzie
Mycie narzędzi
Wodą, bezpośrednio po użyciu
Warunki malowania
* Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (ostrożnie
jeśli T > 35°C)
* Przy suchej pogodzie, z dala od silnego wiatru oraz
bezpośredniego działania promieni słonecznych
* Nie nakładać na podłoże stale wilgotne: podmurówki,
spodnia część balkonów- do tych powierzchni zalecana jest
gama Silextra

PRZECHOWYWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym
opakowaniu

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na
opakowaniu

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami
powyżej 35ºC.

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie:
www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania
dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.
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