
Opis
Sucha substancja

Gęstość
Temperatura zapłonu

Zawartość VOC
Schnięcie

(20oC, 65% HR)

Średnia wydajność
Klasyfikacja

Barwienie

Opakowania

Podkład gruntujący wzmacniający na bazie wysokich polimerów przeznaczony 
do podłoży porowatych lub lekko kredowanych

Ponowne nakładanie: 12 h

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

PRZEZNACZENIE

PODŁOŻE

* Przepuszczalność pary wodnej

* Stare dobrze przylegające farby w dobrym stanie 
(mineralne lub organiczne)

* Płyty konstrukcyjne stosowane w budownictwie 
lekkim (drewno i pochodne, włókno cementowe, 
materiał złożony: drewno 

* Cegła licówka, kamień obrobiony, beton komórkowy
* Zaprawa gipsowa (gips paryski)

* Szerokie zastosowanie                                          
* Dobre zamocowanie podłoży

cement lub drewno polimerowe* Podłoża mineralne stosowane w budownictwie 
odpowiednio przygotowane, TYNKI, BETONY, 
ŻELBETY

Farba podkładowa, utrwalająca i regulująca 
absorpcję przeznaczona do podłoży porowatych 
lub lekko kredowanych w pracach nowych i 
renowacyjnych.                                                           
Efekt powierzchni granitowej ZOLPAFIX GRANITÉ 
umożliwia łatwe pokrycie gładkim  wykończeniem 
(gamy JOLTEC / JOLTEXANE lub ÉQUATION) i 
ułatwia nakładanie wykończeń tynku (TALOCHÉ - 
kaszka, RIBBÉ - kornik) lub grubych powłok 
uszczelniająco-renowacyjnych. Efekt powierzchni 
granitowej, drobnoziarnistej.   Dobre krycie i 
możliwość zastosowania ZOLPACHROM 3 
pozwalają pracować w 

systemie gruntującym  ZOLPAFIX GRANITÉ w kolorze + 
wykończenie jednowarstwowe JOLTEXANE LISSE MAT 1 x 
400 g/m2 (3,5 m2/ L) lub JOLTEXANE TALOCHÉ GF lub GG 
(np. system JOLTEC l1). Propozycje systemów:                                                             
* ZOLPAFIX na trudne podłoża, porowate lub wymagające 
wzmocnienia                                                                                       
* ZOLPAFIX 100 dla wykończeń gładkich na podłożach 
porowatych lub sproszkowanych                                                                   
* ZOLPAFIX GRES CERAME dla wszystkich wykończeń na 
podłożach zablokowanych lub farbach 
poliuretanowych/mozaika szklana, płytki szkliwione, itp.                                                                        
* ZOLPAPRIM  GRANITÉ dla wszystkich wykończeń na 
zdrowych podłożach
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ZOLPAFIX GRANITÉ

* Efekt powierzchni granitowej, ułatwiający nakładanie 
wykończeń strukturalnych

* Właściwości grzybobójcze * Szybkie schnięcie
* Niewyczuwalna alkaliczność podłoża

* Właściwości izolujące starych podłoży farby 
kredującej (wapno, silikat, winyl…)

Suchy: 2 h

Wyższa niż 38°

 wagowo: 68 ± 2%

1,56 ± 0,05

Max. 580 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/h): 750 g/L

CHARAKTERYSTYKA

* Barwienie system ZOLPACHROM 3

objętościowo: 39 ± 2%

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

6 -11m2/L,  ze względu na stan i porowatość podłoża (120 - 220g/m2)

C : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez 
wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
System ZOLPACHROM 3 (Biały / baza PA)

NF T36-005: Rodzina I klasa 8a

Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć

4L; 16L
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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.

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

www.zolpan.fr

* Chronić przed silnym wiatrem i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych

PRZECHOWYWANIE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* 24 miesiące w oryginalnie  zamkniętym 
opakowaniu

Zapoznać się z :
* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na 
opakowaniu

UWAGA: ZOLPAFIX GRANITÉ może być 
powodem ubytku przyczepności lub spójności 
starych farb w złym stanie (pęcherzowanie, 
odklejanie się) . W takim przypadku należy 
odpowiednio przygotować podłoże przed 
zastosowaniem systemu. 

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU. Aby 
otrzymać więcej informacji skonsultować się z działem technicznym. 

WYKONANIE
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* Podłoże powinno być suche, czyste i spójne 
przed zastosowaniem. 

Pęknięcia, jeśli konieczne: STOP FISSURES

Jedna regularna  warstwa nałożona w sposób krzyżowy dla 
otrzymania jednolitego pokrycia. Nakładać w sposób "barwa 
na barwę" dla wykończeń zwłaszcza w przypadku 
wykończeń gładkich jednowarstwowych  lub strukturalnych  
typu Ribbe lub Talochee aby uniknąć ewentualnych różnic w 
odcieniach. 

* Wilgotność względna poniżej 80 %

Pędzel lub wałek niekapek Polyroc 18 mm, Golderyc 12 mm. 
Dobrze rozmieszać przed użyciem.

Części metalowe (odtłuszczone, odrdzewione): 
odpowiedni podkład (PRIMAIRE PAH lub 
UNIVERSEL)

Rozcieńczanie
Produkt gotowy do użycia. Do 5 % DILUANT R lub REX przy 
zimnej pogodzie.

* Podłoża nowe:                                                         
Zacieranie tynku, szczotkowanie i staranne 
usunięcie kurzu i pyłu. Mycie pod ciśnieniem jeśli 
szczotkowanie okaże się niewystarczające. 
Suszenie 

Nakładanie produktu

DILUANT R  lub REX, bezpośrednio po użyciu

Warunki nakładania

* Podłoża stare, surowe lub malowane:       
Przygotowanie podłoża powinno być 
przystosowane do stanu powierzchni. Usunięcie 
części łuszczących się, kruchych i 
sproszkowanych. Mycie pod wysokim ciśnieniem, 
szczotkowanie, skrobanie,… Usunięcie starej farby 
poprzez oczyszczanie termiczne lub chemiczne 
(skrobanie, wytrawienie powłoki, mycie pod 
wysokim ciśnieniem) 

Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSSE 
PLUS
Wygładzenie, przygotowanie powierzchni, odnowa 
podłoża zaprawą hydrauliczną

ZOLPAFIX GRANITÉ  

* Temperatura otoczenia i podkładu  powyżej 5°C (ostrożnie 
jeśli temperatura przekracza 35°C)

Mycie narzędzi

Przygotowanie powierzchni

Narzędzia


