
Opis
Gęstość

Temperatura zapłonu
Zawartość VOC

Schnięcie

(20oC, 65% HR)

Średnia wydajność

Klasyfikacja

Barwienie

Opakowania

1,60 ± 0,10
Pół gęsta masa

* Produkt w roztworze wodnym: wygoda i bezpieczeństwo 
użycia, przyjazny dla środowiska

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

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd rustykalny, woskowany  

* Wszelkie tradycyjne podłoża stosowane w 
budownictwie, odpowiednio przygotowane

Pokrycie dekoracyjne do wewnątrz

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻE

Pokrycie ścienne dekoracyjne o wyglądzie 
woskowanego tynku, pozostawiające patynowy 
wygląd starych ścian na długie lata.                      
Powłoka utworzona z białego tynku do woskowania 
(TELSTAR MURO) zabarwionego po wysuszeniu 
matową patyną wodoodporną VELUR z szerokiej 
gamy barw.
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TELSTAR MURO

Brak

Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć

                       Rodzina 1 klasa 7b2  10c (VELUR)

Różnorodność efektów i kolorów pozwala dostosować 
TELSTAR MURO do wszystkich stylów dekoracyjnych 
wewnątrz. Zarówno w pomieszczeniach publicznych  jak i 
prywatnych: hotele, restauracje, biura, powierzchnie 
mieszkalne, handlowe, użytkowe itp.

* Dostosowany do wilgotnych pomieszczeń 
(wodoodporna patyna siloxanowa)

* Łatwy w konserwacji, zmywalny

* Uproszczone przygotowanie powierzchni

 * Stare, przylegające farby w dobrym stanie

* Można pomalować ponownie
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
* Szerokie możliwości efektów dekoracyjnych

* Produkt bez zapachu rozpuszczalnika, dostosowany do 
pomieszczeń wymagających szybkiego przywrócenia do 
użytku

Czas: 30 minut

TELSTAR MURO: biały                                                                                                                
VELUR: wzornik TELSTAR MURO realizowany w ZOLPACHROM 3 (baza TR)

Klasyfikacja ogniowa: M1 na podłożu M0 i M1

NF T36-005: Rodzina 3 klasa 2 (TELSTAR MURO)

Suchy / do ponownego nałożenia min. 24h ze względu na ilość nałożonego produktu

1,0 do 3,0 kg /m2, VELUR: 5 do 8 m2 /L na warstwę ze względu na strukturę

* Maskuje drobne niedoskonałości podłoża                                                        
* Łatwość i szybkość wykonywania prac

TELSTAR MURO: 5kg; 20kg                                                                                                       
VELUR: 1L; 5L

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

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

Cieniowanie utworzone przez różnice ciężaru patyny 
nakładanej na podłożu, która daje naturalny efekt. Czynność  
można powtórzyć przy pomocy gąbki lub wilgotnego pędzla. 
Oczyścić     i / lub spłukiwać regularnie materiał. Na dużych 
powierzchniach najszybsza technika polega na położeniu 
VELUR specjalnym wałkiem akrylowym (nie skraplającym 
się) i przetrzeć na świeżo packą tynkarską.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Velur nakłada się 1 lub 2 warstwy ze względu na 
intensywność barwy i stopień ochrony (wilgotne 
pomieszczenia, częstego ruchu)

Podłoże powinno być suche, czyste, zwarte  i 
odpowiednio przygotowane pod nałożenie 
produktu.                                                                      
* Skrobanie, szczotkowanie, oczyszczanie mające 
na celu usunięcie części łuszczących się, 
kruchych, sproszkowanych, tłustych plam     i w 
sposób ogólny wszystkich produktów mogących 
zakłócić przyleganie                                                                                                                        
* Mycie / matowienie starych przylegających 
powłok malarskich                           

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

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

Nakładanie produktu
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Uprzednia próba dekoracyjna na materiale pacą 
lub packą tynkarską INOX na płasko ze względu na 
wyszukany efekt. Unikać zbyt wyrazistych struktur. 
Jeśli konieczne rozrzedzić wilgotnym pędzlem. 
Pozostawić do wysuszenia przez około 24 h i 
kontynuować dekorację lekko zabarwioną patyną 
VELUR nakładaną giętkim pędzlem lub pędzlem ( 
typu SPALTER)

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

* 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu

Zapoznać się z :

PRZECHOWYWANIE

Narzędzia                                                                              
TELSTAR MURO: giętka nierdzewna packa tynkarska, paca 
INOX                                                                                                                        
VELUR: pędzel typu Spalter, rękawica malarska, giętki 
pędzel, wałek + packa tynkarska (nieostra)                        
Rozcieńczanie                                                                       
Produkt gotowy do użycia

Ze względu na efekty dekoracyjne kolorów, jasność 
lub inne efekty, rezultat końcowy zależy 
bezpośrednio od użytego narzędzia lub sposobu 
nakładania produktu. Zalecana wcześniejsza 
próba.                                                                           
Nałożyć grubą warstwę TELSTAR MURO 
nierdzewną pacą INOX powtarzającymi się ruchami 
bez otrzymania regularnego wyglądu (grubość 1do 
2 mm)                                                                                                                                              

Mycie narzędzi                                                                           
Wodą, bezpośrednio po użyciu                                                                                                      
Zalecenia                                                                                     
Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C                  
(zachować ostrożność przy T>35°C)                                        
Wilgotność względna poniżej 80%                                      
Podłoże suche, nie kondensujące                                                                                                 
* Patynę nakładać nieregularnie na małe powierzchnie  i na 
przemian aby uniknąć powtarzania. Jeśli konieczne 
pozacierać, osuszając świeże złączenia wilgotną gąbką.                                                                           

* Aby ułatwić nakładanie patyny szczególnie w ciepłym 
otoczeniu i / lub  na dużych powierzchniach, może być 
korzystna regulacja porowatości TELSTAR MURO przez 
nałożenie jednej białej warstwy ONDINE przed nałożeniem  
VELUR. Końcowa warstwa inna od dwu-warstwowego 
systemu. Zalecana wcześniejsza próba.                                                               
* Dla jednolitego rezultatu, pracować na jednolitych 
podłożach i zawsze używając tego samego sposobu 
nakładania                                                                                  

* Zagruntowanie podłoży warstwą granitową 
PROLOG (podłoża zdrowe, stare matowe farby) lub 
SWEDAFIX GRANITE (podłoża wątpliwe, kredowe)                                                                       
* Jeśli konieczne częściowe szpachlowanie lub 
całkowite otynkowanie produktem TELSTAR 
MURO używanym jako tynk wykończeniowy

                         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


