
Opis
Sucha substancja

Gęstość
Temperatura zapłonu

Zawartość COV

Schnięcie

(20oC, 65% HR)

Klasyfikacja
Barwienie

Opakowania

* Doskonała zdolność stabilizacji trudnych           
podłoży

* Podłoża spójne porowate lub zerodowane: beton, 
tynk wapienny, cementowy, gipsowy paryski, cegła, 
kamień wapienny i inne                                      

* Płyty konstrukcyjne dostosowane do budowli 

lekkich (drewno i pochodne, włókno cementowe, połączenie 
drewno cement lub drewno polimer,…) 

* Stare powłoki malarskie, farby mineralne 

W zależności od właściwości i stanu powierzchni.

Max. 435 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat.A/h): 750 g/L

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

> 38°C

NF T36-005: Rodzina I klasa 7b1/ 10c

* Wysoce kryjąca i posiadająca szeroką gamę 
odcieni, umożliwiając zaoszczędzenie jednej 
warstwy

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻE

Farba do gruntowania, warstwa wodoszczelna, 
ustalająca i regulująca wchłanianie przy trudnych 
powierzchniach. Do powierzchni niejednorodnych i 
porowatych. Posiadająca zwiększoną strukturę 
mikroprzepuszczalną oraz doskonałą zdolność 
stabilizowania podłoża, SILEXTRA PRIMAIRE 
GRANITÉ pozwala na uzyskanie optymalnego 
wiązania z podłożem, zachowując przy tym 

podstawowe właściwości wykończeń siloksanowych  
(przepuszczalność pary wodnej, nieprzepuszczalność wody).                                                                                           
Szczególnie przystosowana do wykończeń siloksanowych 
typu SILEXTRA TALOCHE lub RIBBE.                                             
Posiada również doskonałą zdolność mieszania się z 
uporządkowanym zespołem tradycyjnych wykończeń.

* Ziarnistość podkładu zwiększa przyczepność plastycznych 
powłok wykończeniowych
* Przepuszczalność pary wodnej

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

1,47 ± 0,05

Farba pół gęsta
wagowo: 72 ± 2%
objętościowo: 50 ± 2%
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SILEXTRA  PRIMAIRE GRANITE

System ZOLPACHROM 3 (Biały/ baza PA)

Druga warstwa: po 24h

Około 6m2/L na gładkim podłożu (250 g/m2)

Farba do gruntowania, wodoszczelna, na bazie mieszaniny żywic akrylowo-
siloksanowych rozpuszczonych w rozcieńczalniku.

Wygląd matowy, drobnoziarnisty

Średnia wydajność

Suchy: po 2h

Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia.

16L



NIP PL872210886
REGON 691564444

                         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

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

* 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

Przygotowanie powierzchni

* Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i 
przewiewnym * kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: 

www.zolpan.fr

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zalecenia

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym 
oraz odpowiednio przygotowanym pod 
nałożenie produktu.
* Podłoża nowe
Zacieranie tynku, szczotkowanie i dokładne 
odkurzenie. Mycie pod wysokim ciśnieniem jeśli 
szczotkowanie okaże się niewystarczające. 
Suszenie.

PRZECHOWYWANIE

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

* Przy suchej pogodzie, z dala od silnego wiatru i 
bezpośredniego działania promieni słonecznych

* Stare powierzchnie, surowe lub pokryte
Usunięcie części nie przylegających poprzez 
szczotkowanie, szlifowanie, skrobanie, mycie pod 
wysokim ciśnieniem. Jeśli to konieczne całkowicie 
wytrawić powłokę.

Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE 
PLUS
Wygładzanie, przygotowanie powierzchni: 
ARMATERM COLLE lub COLLE POUDRE

* Części metalowe (odrdzewione,odtłuszczone) 
dostosowany podkład PRIMAIRE PAH lub 
UNIVERSEL

WHITE SPIRIT, bezpośrednio po użyciu

Rozcieńczanie

* Beton komórkowy: impregnacja ZOLPAFIX 100
Nakładanie produktu                                                               
Ilość warstw
1. warstwa regularna, nałożona krzyżowo w tonacji 
wykończenia w celu uzyskania jednolitego pokrycia i 
zapobiegania ewentualnym różnicom w odcieniach

WYKONANIE

Produkt gotowy do użycia
Mycie narzędzi

Warunki nakładania
* Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (ostrożnie 
jeśli T>35°C)

Narzędzia
Długi wałek, pędzel, pistolet
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