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PRZEZNACZENIE 

 
 

  
* Gruntowanie i wzmacnianie porowatych i chłonnych podłoży m. in. jastrychy przed 

mocowaniem płytek, terakoty, wylewki samopoziomującej, szpachlowaniem, malowaniem, 
tapetowaniem. 

* Ułatwia nakładanie produktu finalnego, jest przepuszczalny (zwiększa przyczepność), reguluje 
chłonność podłoża, co podnosi jakość i wydajność 

 
 

PODŁOŻA 
 

  
* beton komórkowy w postaci płyt lub bloków 
* gips, płyty G-K 
* wszelkiego rodzaju tynki i betony 
* jastrychy, wylewki samopoziomujące 
 

 
PODSTAWOWE  
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 
 

  
* Bardzo wysoka zdolność przenikania 
* Duża redukcja powierzchniowa porowatości podkładów 
* Ułatwia nakładanie i obniża zużycie powłoki wykończeniowej 
* wnika w podłoże i wiąże powierzchnie pylące i lekko proszkujące. Podłoże łuszczące się i 
farby klejowe należy usunąć i zmyć wodą 
* Produkt wodorozpuszczalny: wygoda użycia, czyszczenie narzędzi, bezpieczeństwo,   
  poszanowanie środowiska naturalnego.  
 

 
DANE  

INDENTYFIKACYJNE 
 

Wygląd 
Zawartość suchego ekstraktu 

 
Lepkość 
Gęstość 

Temperatura zapłonu 
Schnięcie (20°C, 65% HR - 

wilgotność względna) 
 

Czas na pokrycie warstwą 
innego produktu 

 
Średnia wydajność 

 
Klasyfikacja AFNOR NF 

(norma francuska) T36-005 

  
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami wewnętrznymi. 
 
Żel ciekły w białawym kolorze 
* wagowo: 53 +/- 2% 
* objętościowo: 53 +/- 2% 
450 +/- 50 pauz 
1,04 +/- 0,05 
Produkt niepalny 
 
Bez pyłu: 30 minut 
 
6 godzin  
Zimna pogoda oraz wilgoć wydłużają czas schnięcia. 
 
z 1L preparatu gotowego do użycia w zależności od porowatości i rodzaju materiału -  5 m2  
z 1L koncentratu -  45-55 m2 
 

Rodzina I, klasa 7b2 
 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

NAKŁADANIE PRODUKTU 

  
Podkłady, prace przygotowawcze i warunki nakładania będą zgodne z obowiązującymi 
normami / DTU. 
 
Podłoża muszą być suche, zdrowe, jednolite i odpowiednio przygotowane do nakładania. 
* Zacieranie tynku, szczotkowanie, staranne usunięcie pyłu i kurzu 
* Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSE PLUS 

Zew 

Wew  

 

 
Wysokiej jakości głęboko penetrujący grunt 

bezrozpuszczalnikowy 
Nie jest błonotwórczy. 

 
 

ZOLPALITH 
/Koncentrat/ 
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Liczba warstw 
 
 
 
 

Narzędzia 
Rozcieńczenie 

 
Czyszczenie sprzętu 

 

Jedną warstwą rozcieńczonego produktu impregnować regularnie nie nasycając podłoża 
(unikać tworzenia się błyszczącej błony) 
Funkcją produktu ZOLPALITH nie jest zastąpienie utrwalacza przewidzianego do 
nakładania powłoki. 
 
Pędzel, wałek ze średnim włosem, rozpylacz o niskim ciśnieniu. 
1 litr produktu ZOLPALITH powinien być rozpuszczony w 8÷10 litrach wody w 
zależności od porowatości podkładu. 
WODĄ, natychmiast po użyciu. 
 

 
OPAKOWANIE 

  
1L - 5L - 10L – 20L 
 

 
PRZECHOWYWANIE 

  
24 miesiące w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. 
Przechowywać chroniąc przed mrozem i przed temperaturami przekraczającymi 35°C. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA 
PRACY 

  
Produkt wodorozcieńczalny. 
Nie wylewać resztek do kanalizacji ściekowej. 
Zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania. 
 
 
 
Karta Techniczna nr 2414 
Data wydania: czerwiec 1994 
Data zmian: czerwiec 2005 
ITB AT-15-5336/2001 
Atest PZH HK/B/1393/03/2003 
Producent: ZOLPAN S.A. Francja 
 
Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi  
o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania 
dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża. 


