
Opis
Aspekt suchy

Połysk
Gęstość 

Sucha substancja
Zawartość COV

Schnięcie

(20oC, 65% HR
Średnia wydajność

Klasyfikacja

Barwienie

Opakowania

* Duża łatwość zastosowania, malowania 

* Wszystkie typowe podłoża, odpowiednio 
przygotowane pod malowanie, mogą być 
zagruntowane

* Wysoka odporność na zabrudzenia, zmywanie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

System ZOLPACHROM 3 (biały / baza PA )

NF T36-005: Rodzina I klasa 7b 2

Ponowne nakładanie: po 2 godzinach

 zdrowia, kuchnie, łazienki itp.) Zalecana szczególnie do 
powierzchni krytych tapetą z tworzywa z włóknem szklanym 
lub tapet raufaza. Zalecana do prac nowych i 
konserwacyjnych.

Farba pół gęsta

Suchy: 30 minut

Jedwabisty

 60 ± 2%
Max. 8g/L, Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 30 g/L

* Stare powłoki malarskie w dobrym stanie

CHARAKTERYSTYKA

Nr 6007                                               
01/2013                              
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Doskonała do wykańczania tapet z włókna szklanego
Farba aksamitna w roztworze wodnym

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻE

Popularna farba dekoracyjna, dobrze kryjąca 
przeznaczona do malowania wszelkiego rodzaju 
powierzchni. Doskonale nadaje się do malowania 
pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu: szkoły, 
przemysł spożywczy, służba 

* Dobre przyleganie do wszystkich powierzchni
* Zalecana do pomieszczeń intensywnie 
użytkowanych
* Do zastosowania ręcznego lub mechanicznego

* Bardzo dobre właściwości kryjące i wypełniające

A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez 
wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).

BS 60 °: 8 - 10
1,36 ± 0,05

5kg; 20 kg

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

* Krótki czas schnięcia, ponowne malowanie możliwe tego 
samego dnia
* Produkt w roztworze wodnym: wygoda w użyciu i 
czyszczeniu narzędzi, bezpieczeństwo, przyjazny dla 
środowiska
* Wysoka stabilność kolorów, nie ulega żółknieniu

7 - 8 m2/kg na warstwę w zależności od rodzaju i stanu powierzchni malowanej



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

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

Przygotowanie powierzchni

SWEDAFIX lub STYZOL THIXO na podłoża 
porowate lub powierzchnie sproszkowane

Produkt gotowy do użycia. Do 5% wody dla pierwszej 
warstwy lub w zastosowaniu mechanicznym

Narzędzia 

* Przy pogodzie suchej, chroniąc przed silnym wiatrem i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

2 warstwy barwa na barwę. Nałożyć obficie i wyrównać bez 
rozciągania.
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* Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej powyżej 
5°C, (ostrożnie jeśli T> 35°C)

PRIMAIRE PAH lub PSR na metale żelazne

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU
WYKONANIE

Wykonanie

Pędzel, wałek ze średnim włosem (do farb satynowych), 
pistolet bezpowietrzny

Warunki nakładania

Rozcieńczanie 

Wodą, bezpośrednio po użyciu
Mycie narzędzi

Podłoże powinno być suche, czyste i spójne przed 
zastosowaniem. Może być konieczne, w zależności 
od przypadku, wykonanie następujących 
czynności: szczotkowanie, szlifowanie, 
zdrapywanie, mycie wysokociśnieniowe, ługowanie 
w celu wyeliminowania wszelkich zabrudzeń, 
odpadów, pęknięć, kurzu i powierzchni 
błyszczących.                                                   
Rozwiązywanie problemów:

* Usuwanie niedoróbek murarskich oraz 
wygładzanie powierzchni za pomocą: CILD 
FILLEX, CILD PATE 

* Bezpośrednie nakładanie na niektóre materiały 
czyste lub malowane, bądź zagruntowane: 

MAOLINE  na powierzchnie gipsowe i ich 
pochodne;

* Eliminowanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE 
PLUS 

ZOLPALITH na beton porowaty, gipsy, G.K. 


