
Opis
Sucha substancja

Gęstość
Temperatura zapłonu

Zawartość COV
Schnięcie

(20oC, 65% HR
Średnia wydajność

Klasyfikacja

Barwienie
Opakowania

* Zwykłe podłoża budynków po odpowiednim 
przygotowaniu: betony i tynki, gipsy i pochodne, * Stare przylegające powłoki malarskie w dobrym stanie

* Bezzapachowy, ułatwia wykonywanie prac                                          
* Szybko schnący

* Nie zmydlający się na podłożach alkalicznych
* Barwienie ZOLPACHROM 3 * Wygląd ziarnisty ułatwiający nakładanie 

produktów wykończeniowych

* Wspomaga utwardzanie podłoża

drewna i pochodne, metale nieżelazne

Farba akrylowa, gruntująca w roztworze rozpuszczalnikowym

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻE

Farba podkładowa penetrująca, utrwalająca i 
regulująca absorpcję przeznaczona  do podłoży 
trudnych w pracach nowych (wewnątrz) i 
konserwacyjnych ( podłoża porowate, kredujące i 
zróżnicowane).                                                          
Wygląd matowy drobnoziarnisty.                             
Szczególnie zalecana do pokryć dekoracyjnych 
strukturalnych, fasadowych z rodzaju wykończeń

pół-gęstych, RPE, płatki...                                                      
Produkt bezzapachowy, zalecany do wszystkich prac gdzie 
zapach rozpuszczalnika nie jest wskazany: pomieszczenia 
kuchenne, szpitalne…

450g/l max. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/h): 750 g/l

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Dobrze kryjący i maskujący wszelkie plamy
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Do podłoży różnorodnych, porowatych

powyżej 38°C 

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

8 - 10 m2/L na warstwę, w zależności od właściwości i stanu powierzchni

System ZOLPACHROM 3 (biały / baza PA )

NF T36-005: Rodzina I klasa 7b 1

objętościowo: 49 ± 2%
1,46 ± 0,05

Farba oleista
wagowo: 72 ± 2%

Do momentu nie pojawienia się kurzu: 1/2 godziny. Suchy: 2 godz.

 4L - 16L

Ponowne nakładanie: 24 godziny

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



NIP PL872210886
REGON 691564444

Jedna warstwa regularna nakładana krzyżowo w celu 
otrzymania najlepszego wypełnienia.                                      
SWEDAFIX GRANITÉ będzie barwiony w tonacji 
wykończenia szczególnie przy wykończeniach  typu: 
piaskowiec, kornik…, aby uniknąć ewentualnych różnic   w 
odcieniach jeśli chodzi o wykończenie strukturalne.

Narzędzia 
Wałek niekapek, pędzel
Rozcieńczanie

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

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

WHITE SPIRIT bezpośrednio po użyciu

* Wilgotność względna poniżej 80%

Warunki stosowania

* Podłoża nowe: dokładne zacieranie, 
szczotkowanie i odkurzanie. Mycie pod ciśnieniem 
jeżeli szczotkowanie nie jest wystarczające, 
następnie wysuszyć. 

* Podłoża stare: czyste lub pokryte starymi 
powłokami malarskimi:                                            
Usuwanie fragmentów słabo przylegających przez 
szczotkowanie, skrobanie, dekapowanie, mycie 
pod ciśnieniem. 

* Przy temperaturze otoczenia i podłoża powyżej 5°C 
(zachować ostrożność jeśli T>35°C)
* Na podłoża nie zagęszczające i przy pogodzie suchej, 
chronić od silnego wiatru i bezpośredniego promieniowania 
słonecznego

* Usuwanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE 
PLUS
* Odnawianie podłoża: tynkiem CILD (wew.)
* Zabezpieczenie fragmentów metalowych 
(odtłuszczonych, odrdzewionych) nakładanie 
bezpośrednie produktem z gamy ZOLMETAL

Produkt gotowy do użycia. Aż do 5% WHITE SPIRIT jeśli 
konieczne

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

* Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym i 
przewiewnym

                         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

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym 
opakowaniu

Mycie narzędzi

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

Przygotowanie powierzchni

PRZECHOWYWANIE

Podłoże powinno być czyste, suche i spójne 
przed zastosowaniem. Należy usunąć części 
mało przylegające  lub sproszkowane oraz 
wszelkie ślady zabrudzeń mogące zakłócić 
przyczepność podłoża (szczotkowanie, 
szlifowanie, skrobanie, mycie,…)

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