
Opis
Aspekt suchy

Sucha substancja
Gęstość

Zawartość COV
Schnięcie

(20oC, 65% HR

Klasyfikacja

Barwienie
Opakowania

* Możliwość położenia drugiej warstwy tego samego dnia

7 do 8 m2/kg na warstwę, na podłożu gładkim w zależności od właściwości i stanu 
powierzchni

Matująca, wodna

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻE

Farba podkładowa, gruntująca, ułatwiająca 
przyczepność, matująca. Produkt wodny.

* Kłaść na podłożu zdrowym, nowym lub pokrytym 
starą przylegającą farbą w dobrym 

stanie: cement, gips i jego pochodne, drewno i jego 
pochodne, itd..
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Farba gruntująca-podkładowa

NF T36-005: Rodzina I klasa 7b 2

* Wysoki stopień białości                                         
* Szybkie wysychanie, nikły zapach

Matowy
67 ± 2%
1,65  ± 0,05

Farba pół-gęsta

Średnia wydajność

A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez 
wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Biały i kolory pastelowe z barwnikami uniwersalnymi (maksymalnie 3%)

* Możliwe wykończenie: farba, tapeta, pokrycie ścienne

Ponowne nakładanie: po 2 godzinach
Suchy: 30 minut

5kg - 20 kg

10 g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/g): 30 g/l

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.



NIP PL872210886
REGON 691564444

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

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami 
powyżej 35ºC. * kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: 

www.zolpan.fr

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym 
opakowaniu

                         Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS                                                
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000  

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.

33-100Tarnów, ul.Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

PRZECHOWYWANIE

1 regularna warstwa

ZASTOSOWANIE
Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU
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Przygotowanie powierzchni Narzędzia
Podłoża powinny być suche, czyste, zdrowe i 
spójne przed zastosowaniem. 
Zabrudzenia oraz części słabo przylegające i 
łuszczące się należy usunąć poprzez 
szczotkowanie, zdrapywanie lub mycie

Rozcieńczenie 
Produkt gotowy do użycia. Aż do 5 % wody na podłożach 
porowatych lub przy nakładaniu mechanicznym

Wałek niekapek, pędzel, pistolet

Podłoża metalowe, pozbawione rdzy, należy 
wcześniej zagruntować środkiem 
zabezpieczającym przed rdzewieniem

Mycie narzędzi
Wodą, bezpośrednio po użyciu

Nakładanie produktu


