
Opis

Gęstość

Temperatura zapłonu

Zawartość VOC

Schnięcie

(20oC, 65% HR)

Średnia wydajność
Klasyfikacja
NF T 36-005

Barwienie
Opakowania

                             4 godziny przy wykończeniach rozpuszczalnikowych

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

 10 do 12m2/L w zależności od rodzaju i stanu powierzchni

Podkład mącący regulujący wchłanianie.Wielorazowego użytku, 2 w 1 
(podkład/wykończenie) 

* Przeciwrdzowy (główki gwoździ, klamry)                                    
* Łatwy w zastosowaniu

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻE

Produkt wielorazowego użytku 2 w 1 (podkład 
izolacyjny/wykończenie) na bazie spoiw 
mieszanych, w dyspersji wodnej. Aspekt biały, 
matowy. Użycie Maoline w podkładzie pozwala na 
izolację i regulację chłonności podłoży porowatych, 
aby ułatwić nakładanie warstw wykończeniowych i 
ograniczać ryzyko zmatowień połysku. Maoline 
można pokryć każdego rodzaju farbą 
wykończeniową lub pokryciem dekoracyjnym w 
roztworze wodnym lub rozpuszczalnikiem, tapetą 
lub pokryciem ściennym . Użycie wielowarstwowe 
Maoline pozwala otrzymać także wykończenie 
bieżące

w pracach nowych i dekoracyjnych (wewn.)                        
Produkt spełnia francuską normę jakości NF Environnement, 
jest skuteczny i ekologiczny. Maoline stanowi doskonałe 
rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnymi farbami 
rozpuszczalnikowymi, zwłaszcza w miejscach pracy, albo 
tam gdzie występuje konieczność szybkiego przywrócenia 
do użyktu. Wykazuje działanie HQE (Wysoka Jakość 
Środowiska) we wszystkich sektorach działalności z 
uwzględnieniem wrażliwości na rozpuszczalniki i/lub na 
wysokie wymogi higieny, jak te w placówkach służby 
zdrowia, pomieszczeniach szkolnych, kuchniach, 
stołówkach, łazienkach i pomieszczeniach mieszkalnych

* Ułatwia przyklejanie tapet i pokryć wykończeniowych
* Produkt wodny: wygodny w użyciu, myciu narzędzi, 
bezpieczny, chroni środowisko

Nr 4043                                                  
01/2013                              

MAOLINE

Odnawianie i dekoracja wnętrz 

* Gips i pochodne                                                      
* Tynki typu CILD                                                        
* Beton i pochodne                                                    
* Metalowe (we wnętrzach)                                      
* Plastikowe (poprzedzone próbą)

* Drewno i pochodne                                                                
* Stare podłoża malarskie w dobrym stanie                         
Uwaga: W użytku zewnętrznym przykrycie warstwą 
wykończeniową powinno być wykonane szybko.

Sucha substancja
objętościowo: 45 ± 2%
1,55 ± 0,05

Brak

Farba oleista

Ponownie kryty: 2 godziny przy wykończeniach wodnych

wagowo: 65 ± 2%

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

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

* Reguluje różnice chłonności podłoża* Nie zmydlający się i mikroporowaty
* Krótki czas schnięcia umożliwiający 
pokrywanie tego samego dnia

1L; 4L; 16L

NF T36-005: Rodzina, I klasa 7b2
NF Env: Zgodny z wymaganiami marki biały i w kolorach

* Odpowiada wymaganiom marki NF 
Environnement
* Stała biel, dobra nieprzeźroczystość
* Idealny do stosowania w lokalach mieszkalnych

* Zgodny ze wszystkimi klejami do tapet i pokryć 
ścienych

Biały. Może być cieniowany przez dodanie barwnika uniwersalnego nie więcej niż 3%

Suchy: 30 minut

Czas schnięcia wydłuża się przy pogodzie zimnej i wilgotnej



NIP PL872210886
REGON 691564444

Produkt gotowy do użycia.                                                        
Rozcieńczać do 5% na podłoża o dużej chłonności bądź przy 
stosowaniu mechanicznym   

Zalecenia: 

Mycie narzędzi
Wodą natychmiast po użyciu

Podłoże powinno być spójne i czyste przed 
zastosowaniem.

* Przy pogodzie otoczenia i podłoża powyżej 5ºC                  
(zachować ostrożności przy T> 35ºC)   

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

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym 
opakowaniu
* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami 
powyżej 35ºC.

* Przy wilgotności względnej poniżej 80%
* Przy suchej pogodzie i przy zabezpieczeniu przed silnym 
wiatrem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Rozcieńczenie

                         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

Nakładanie produktu
Ilość warstw: 1- 2 warstwy regularne
Narzędzia 

PRZECHOWYWANIE

                                                                                                

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu
* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: 
www.zolpan.fr

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wałek niekapek, pędzel, pistolet bezpowietrzny

Przygotowanie powierzchni

* Podłoża surowe: wygładzanie, szczotkowanie i 
dokładnie odkurzanie. Jeżeli szczotkowanie okaże 
się niewystarczajace- mycie pod wysokim 
ciśnieniem oraz wysuszenie.                                         
* Podłoża pomalowane: usunięcie wszelkich 
fragmentów słabo przylegających, wyługowanie, 
matowienie powierzchni błyszczących, staranne 
oczyszczenie, wysuszenie.                                       
* Podłoża trudne: zastosować MAOPRIMER, tynki i 
poprawa podłoży ze względu na końcowy efekt
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WYKONANIE
Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU


