
CHARAKTERYSTYKA

Opis

Gęstość

Temperatura zapłonu

Zawartość VOC

Czas wysychania

(20oC, 65% HR)

Klasyfikacja

Barwienie

Opakowania

PODŁOŻA

* Reguluje różnice absorpcyjne 

* Eliminuje cieniowanie wykończeń i zwiększa ich 
wydajność

* Bardzo łatwy w użyciu

* Zwiększona wydajność

Czas schnięcia wydłuża się przy pogodzie suchej i wilgotnej.

wagowo: 72 ± 2%
Sucha masa

objętościowo: 55 ± 2%

Wygląd matowy, gładki 

* Gips i pochodne                                                      
* Drewno i pochodne, metale (wewnątrz)                    
* Zaprawy klejące lub powłokowe typu CILD                                  
* Stare podłoża  malarskie w dobrym stanie 

UWAGA: Nie używać na nowych konstrukcjach murowanych 
i podłożach alkalicznych o ph >9. W użyciu zewnętrznym, 
pokrycie warstwą wykończeniową musi zostać wykonane 
szybko.
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MAOPRIMER

 Farba podkładowa izolująca, penetrująca i 
regulująca absorpcję podłoży nie alkalicznych o 
zróżnicowanej chłonności.                                         
Bogata w dwutlenek tytanu MAOPRIMER wykazuje 
znakomitą nieprzeźroczystość oraz posiada dobrą 
zdolność izolacji podłoży i ogranicza ryzyko 
zmatowień połysku zwłaszcza w wykończeniach 
tynkowych.

MAOPRIMER jest szczególnie dostosowany do wykończeń 
lakierowych, wzmacniających lub dekoracyjnych, w 
roztworze wodnym lub rozpuszczalnikowym.

PRZEZNACZENIE

Farba gruntująca na bazie żywic  

* Bardzo dobrze izoluje podłoża pokryte plamami

1,38 ± 0,05

>38°C

Średnia wydajność

Kolejna warstwa: 24h

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

Farba oleista 

Max. 350 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/g) : 350 g/L

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

11do 14 m2/L w zależności od rodzaju i stanu powierzchni

NF T36-005 : Rodzina I klasa 4a

Biały. Może być barwiony poprzez dodanie kolorantów uniwersalnych, nie przekraczając 
3%.

1L; 4L; 16L



NIP PL872210886
REGON 691564444

Mycie narzędzi                                                                     
White Spirit,  natychmiast po użyciu                                               

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

* Podłoża surowe: zacieranie, szczotkowanie, 
odkurzanie dokładne                                                 
* Podłoża malowane: usuwanie fragmentów nie 
przylegających przez szczotkowanie, szlifowanie, 
skrobanie, dekapowanie…                                            
* Odtłuszczanie rozpuszczalnikiem lub mycie 
alkaliczne,dokładne wycieranie, suszenie

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

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

PRZECHOWYWANIE

 Zalecenia                                                                                  
* Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5ºC (zachować 
ostrożność przy T> 35ºC)                                        * 
Wilgotność względna poniżej 80 %                   * Przy suchej 
pogodzie, na podłożu osłoniętym przed silnym wiatrem oraz 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Nakładanie produktu

Ilość warstw : Jedna warstwa regularna. Przy 
użyciu zewnętrznym, pokrywanie produktem 
wykończeniowym musi być szybkie.

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym 
opakowaniu
* Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i 
przewiewnym

Zapoznać się z :

MAOPRIMER

Produkt gotowy do użycia. 

Podłoże powinno być spójne i czyste przed 
zastosowaniem.                                                                                                                        

Rozcieńczanie

Wałek niekapek, pędzel, pistolet

Przygotowanie powierzchni

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

Narzędzia
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