
Toile Zolflex

Colle Murale

(Klej ścienny) lub

Colle Speciale TDV

Wykończenie 

Klasyfikacja

Kolory 

Opakowania

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

* Odporna na działanie zwykłych detergentów

COLLE MURALE: 5 kg - 20 kg, COLLE SPECIALE TDV: 20kg

* Konsolidacja ścian delikatnych i popękanych              
* Solidność, wytrzymałość na uderzenia i zużycie 
systemu                                                                        
* Pokrycie nie podlegające gniciu, antystatyczne i 
niepalne 

* Łatwość oraz szybkość nakładania: elastyczność, 
giętkość tapety, stabilność wymiarów, dobre 
wchłanianie kleju, niewidzialne łączenia po 
pokryciu farbą 

* Szybkie schnięcie umożliwia szybkie oddanie lokali do 
użytku                                                                                              
* Łatwość utrzymania i naprawy, konserwacja tekstury po 
kolejnym malowaniu                                                                   
* Szerokie możliwości dekoracyjne (duży wybór motywów i 
odcieni farby wykończeniowej )                                                  
* Pokrycie ekologiczne: tapeta z włókna  szklanego 
pozbawiona substancji chemicznych  niebezpiecznych i 
wywołujących alergię u wykonawcy; farba wykończeniowa 
wodna  COFABRILL  EVOLUTION posiada atest 
przyznawany produktom przyjaznym dla środowiska

* Dobra elastyczność umożliwiająca wykończenie na trudnych 
podłożach, naturalna w dotyku, łatwe malowanie

TOILE ZOLFLEX : kolekcja specjalna

 Tapeta z włókna szklanego, przeznaczona do malowania 

M1 na podłożach M0 i M1:  wykończenie  Nigatex Evolution + Cofabrill Evolution

CHARAKTERYSTYKA
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PRZEZNACZENIE

PODŁOŻA

Dekoracyjna powłoka ścienna składająca się z 
przygotowanej pod malowanie tapety z włókna 
szklanego, naklejanej na podłoże, a następnie 
malowanej farbą wykończeniową. Szeroki wybór 
motywów połączony z licznymi możliwościami  
kolorystycznymi wykończeń, umożliwiają 
podkreślenie walorów powierzchni oraz realizację 
funkcjonalnej  i eleganckiej estetyki.                         
ZOLFLEX nadaje się doskonale do wykonywania  
prac nowych renowacji ścian i 

sufitów w lokalach publicznych i prywatnych wymagających 
wykończenia estetycznego, solidnego, łatwego w utrzymaniu 
oraz ogniotrwałego.                                                                      
* Przejścia oraz lokale zaplecza technicznego (solidność)                                                                                  
* Pomieszczenia zbiorcze (ogniotrwałość, łatwość napraw)                                                                                          
* Pomieszczenia szpitalne (łatwość czyszczenia)                                                    
* Pomieszczenia mieszkalne suche lub wilgotne (subtelność, 
różnorodność efektów dekoracyjnych)

TOILE ZOLFLEX: Rolka 50 m x 1 m lub  25 m x 1m, z obciętymi brzegami

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

Czas pracy: 30 minut, zależnie od porowatości podłoża

Klej winylowy modyfikowany

ZOLFLEX

Przygotowana pod malowanie tapeta z włókna szklanego 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Ułatwione przygotowanie podłoży (maskowanie 
drobnych skaz podłoża)

Ogniotrwała 

 zagruntowane                                                                              
* Stare przylegające farby malarskie w dobrym stanie

* Wszystkie tradycyjne podłoża budynków 
odpowiednio przygotowane oraz ewentualnie 

Waga na m2: 115 - 275 g/m2 zależnie od wzoru
Klasyfikacja Bezpieczeństwa Pożarowego M1/M0, M1/M1 (norma francuska) i B-s1 d0 

(norma europejska)

Cofabrill Evolution lub Nigatex Evolution: farba wykończeniowa akrylowa, dostępna we 
wszystkich odcieniach wzornika ZOLPACHROM 3                                                                          
Czas schnięcia: 30 minut, kolejna warstwa po 3h

COFABRILL EVOLUTION: 1L; 4L; 16L

Średnia wydajność: 6 - 8 m2/L na warstwę zależnie od właściwości podłoża

Czas gumowania: brak, średnie zużycie: 150 - 250 g/m2

COFABRILL EVOLUTION : system ZOLPACHROM 3 (biały i wszystkie bazy) 

M1 na podłożach M0, M2 na podłożach M1: wykończenie 2 warstwy Cofabrill Evolution

Średnia wydajność: do 10 m2/L na warstwę zależnie od właściwości podłoża
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* Odcieni pastelowych, jeśli wcześniej pokryto tapetę kolejną 
warstwą kleju (zabarwioną w kolorze wykończenia jeśli to 
konieczne)

* Dodatkowego pokrycia systemami dekoracyjnymi DUOMO 
lub STROMBOLI  lub wodorozcieńczalną farbą epoksydową 
ULTRA SOLMUR A

Mycie narzędzi: wodą, bezpośrednio po użyciu

PRZECHOWYWANIE

TOILE ZOLFLEX: Przechowywać z dala od kurzu i 
wilgoci

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami 
powyżej 35ºC.

Zapoznać się z :

ZOLFLEX

* 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym 
opakowaniu

* Nałożenie dwóch warstw farby wykończeniowej COFABRILL 
EVOLUTION lub 1 warstwy NIGATEX EVOLUTION + 1 
warstwy COFABRILL EVOLUTION                                                                             
* Możliwe jest wykończenie jednowarstwowe w przypadku:

COFABRILL EVOLUTION, COLLE MURALE: 

* Skrobanie / ponowne gruntowanie, wypełnienie 
szczelin, pęknięć oraz ubytków za pomocą masy 
CILD lub produktu FILLEX

UWAGA:  Nie stosować farb i podkładów 
mogących utrudnić wysychanie kleju i uniemożliwić 
dobre przyleganie pokrycia

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.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel./fax. (014) 626 80 21

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

Nakładanie farby

* Tapet z włókna szklanego wcześniej malowanych* Zagruntowanie podłoży zbyt chłonnych, pylących, 
niejednorodnych lub o ograniczonej porowatości 
utrwalaczem typu MAOLINE. Schnięcie

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

* Stare powłoki malarskie w dobrym stanie: mycie / 
płukanie farb do malowania tynków i wodnych; 
matowienie podłoży lakowanych lub lakierowanych 
(czyszczenie środkiem NETTOYANT 
MULTIUSAGES / płukanie lub szlifowanie 
papierem ściernym) 

WYKONANIE

* Wypełnienie szczelin i pęknięć aby uniknąć miejscowych 
zabrudzeń                                                                                      
Nakładanie produktu                                                                  
Nakładanie tapety ZOLFLEX według techniki kładzenia na 
sucho, klej na ścianie: 

Podłoże powinno być spójne, równe, gładkie, 
czyste o jednolitym kolorze. Powinno być suche 
i nie narażone na wilgotność i podciąganie 
kapilarne. 
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* Zdarcie starych tapet i innych powłok ściennych 
środkiem DECOLLE PAPIERS PEINTS                                                                         
* Ochrona podłoży przed rozwojem 
mikroorganizmów za pomocą środka 
FONGIMOUSSE PLUS

* Nałożyć pasmo tapety i wygładzić je starannie szpachelką 
od środka ku brzegom - usuwając bańki powietrza

* Przyciąć, dopasować i położyć kolejne wstęgi delikatnie 
wygładzając łączenia (dopasować pasma brzegami lub ciąć 
podwójnie, jeśli to konieczne) 

W zależności od rodzaju i stanu podłoża:                                   
* Zacieranie / odpylenie nowych podłoży gipsowych                                                                    
* Mycie / płukanie starych zabrudzonych lub 
zatłuszczonych podłoży: szczotkowanie, odpylenie

* Pokryć podłoże na szerokości jednego pasma regularną 
warstwą kleju COLLE MURALE lub COLLE MURALE 
SPECIALE  TDV




