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Farba matowa na bazie kopolimerów akrylowych w dyspersji wodnej
Łatwość w użyciu, klasa D2
PRZEZNACZENIE
Kopolimerowa akrylowa farba matowa o szerokiej
różnorodności zastosowania w pracach nowych i
renowacyjnych:
* Ochrona i dekoracja fasad surowych i pokrytych
* Farba matowa na ściany i sufity w lokalach
suchych i wilgotnych
* Gładkie wykończenie niektórych metod izolacji
termicznej ARMATERM

* Warstwa izolująca na podłoża alkaliczne
Dzięki dużej odporności na zabrudzenia, środki czyszczące i
dezynfekujące, uszkodzenia mechaniczne i działalność
mikroorganizmów farba ZOLPAN MAT EVOLUTION jest
dobrze przystosowana do pomieszczeń mieszkalnych
(łazienki, kuchnie), użyteczności publicznej o dużej
intensywności użytkowania i wysokich wymaganiach
higienicznych (sanatoria, przychodnie, laboratoria, szpitale).

PODŁOŻE
* Wszystkie podłoża tradycyjne
* Stare powłoki w dobrym stanie

* Warstwa wykończeniowa na tynki w systemie izolacji
technicznej ARMATERM POUDRE

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
* Wygląd matowy głęboki (bez fałd)
* Nieprzeźroczystość i wysokie krycie
* Idealna biel, nieżółknąca

* Dobra odporność w środowisku wilgotnym lub
kondensującym

* Szeroki wybór barw, dobra odporność kolorów
na UV

* Nakładanie ręczne lub mechaniczne
* Szybkie schnięcie umożliwiające ponowne malowanie
jednego dnia

* Odporna na rozwój mikroorganizmów
* Łatwość nakładania: dobry poślizg

* Produkt wodny: bezpieczny w użyciu, bezpieczny dla
środowiska
* Bezpośrednia przyczepność na wszystkich podłożach

CHARAKTERYSTYKA
Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.
Opis
Aspekt suchy
Połysk
Sucha substancja
Gęstość
Temperatura zapłonu
Zawartość VOC
Schnięcie
o

(20 C, 65% HR)

Farba oleista
Matowy mineralny
BS 60º <3
wagowo: 65 ± 2%
objętościowo: 49 ± 2%
1,50 ± 0,05
Brak
Max. 30 g/L. Wartość ogranicza UE dla tego produktu (kat A/a): 30 g/L
Suchy: 30 minut
Ponowne nakładanie: po 2 godzinach
Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć

Średnia wydajność
Klasyfikacja

Barwienie
Opakowania

6 do 8 m2/L jedna warstwa dla robót fasadowych
8 do 10 m2 /L jedna warstwa dla prac dekoracyjnych wewnątrz
NF T36-005: Rodzina I klasa 7a2 b2
XP T34-722: klasa D2
EN 1062-1: E3 V2 W3 AO
Klasyfikacja ogniowa: M1 na podłoże MO
Label Vert Excell: nie zawiera zanieczyszczeń mogących zakłócić jakość środowiska
winniczego (chlorofenole, chloroanizole i pochodne)
NF Env: Zgodny z wymaganiami marki biały i w kolorach
EN 13300: Klasa 1 odporności na ścieranie (zmywalna)
Krycie 2 warstwy na 8 m²/l/na warstwę: klasa 1 (stosunek kontrastu ≥ 99,5)
A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez
wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
System ZOLPACHROM 3 (biały i wszystkie bazy)
1L; 4L ; 16L

Nr 6031

ZOLPAN MAT EVOLUTION

01/2013

WYKONANIE
Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU
Przygotowanie powierzchni
Podłoże powinno być suche, równe, zwięzłe i
czyste przed zastosowaniem.
Może być konieczne w zależności od przypadku,
wykonanie następujących czynności: szczotkowanie,
szlifowanie, zdrapywanie, mycie wysoko
ciśnieniowe, ługowanie w celu wyeliminowania
wszystkich zabrudzeń oraz części łuszczących się,
kruchych lub sproszkowanych mogących zakłócić
przyczepność.

Narzędzia
Wałek poliamidowy lub wałek teksturalny 18mm, pędzel,
pistolet (dysza 19 do 21 ‰)
Nałożyć obficie i wyrównać bez rozciągania.
Rozcieńczenie
Produkt gotowy do użycia
Do 5% wody przy pierwszej warstwie na podłoża porowate
lub przy użyciu mechanicznym

* Eliminowanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE
PLUS
Mycie narzędzi
Wodą, bezpośrednio po użyciu
*Usuwanie niedoróbek murarskich oraz wygładzanie
powierzchni za pomocą
ARMATERM COLLE
lub COLLE POUDRE (zew.) FILLEX lub CILD (wew.)
* Części metalowe (odrdzewione, odtłuszczone):
bezpośrednia aplikacja wewnątrz, jeśli nieodpowiedni podkład
* Gips i pochodne: zagruntowanie MAOLINE lub
MAOPRIMER
Nakładanie produktu
Sposób postepowania (elewacja)
* Podłoża mechaniczne solidne: 2 warstwy ZOLPAN
MAT EVOLUTION barwa na barwę

Zalecenia
* Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej powyżej
5ºC ( z zachowaniem środków ostrożności przy T> 35ºC)
* Przy pogodzie suchej, w schronieniu przed silnym wiatrem i
bezpośrednim promieniowaniu słonecznym
* Wilgotność względna poniżej 80%
* Piwnice z winem: odpowiednia wentylacja podczas i po
nakładaniu. Nie używać w środowisku dusznym. Tylko
pośredni kontakt.

* Podłoża porowate lub niepewne (np. stare farby
mineralne) 1 warstwa STYZOL THIXO + 1 warstwa
ZOLPAN MAT EVOLUTION
* Beton komórkowy (fasady): gruntowanie
ZOLPAFIX 100+ 2 warstwy ZOLPAN MAT
EVOLUTION

PRZECHOWYWANIE

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

* 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

Zapoznać się z :

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

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

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