
CENCERTO FD 
GRANITE

DECOR DUOMO

Hustota 1,5 ± 0,05 1,05  ± 0,05

360 - 400 hrudkovitý gel

nehořlavá nehořlavá

* Trvalost a stabilita barev
* Antistatický výrobek jednoduchý na údržbu

* Vodní výrobek: jednoduchý na aplikaci, bezpečný, 
jednoduše odstranitelný z nástrojů

1 l;  4 l; 16 l 2,5 l ; 10 l 1 l; 4 l; 10 l

Nástřik 5-6 m²/l 
Štětec 5-6 m²/l

Průměrná spot řeba

Popis                                                                
Vzhled po vyschnutí

Lepkavost

1,55 ± 0,05

16  ± 2%

Ruční dekorace „Benátská hlinka“

CHARAKTERISTIKA
V souladu s platnými normami nebo, pokud příslušné neexistují, v souladu s interními normami.

MAOLINE

Jednobarevná dekora ční nást řiková barva  

* Velmi jednoduchá aplikace
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Staré malířské povlaky v dobrém stavu. Tapety po pokusu o 
jejich očistění.

* Možnost potažení ochranným lakem ve zdravotnických 
objektech a objektech potravinářského průmyslu

* Souvislý povrch, bez spojů, příjemný na dotek
CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Klasifikace NF T36-005 Rodina I třída 7b2. 

Doba schnutí                       

9 m²/l

Balení

nehořlaváBod vzplanutí

Suchá: 8 h              
2. vrstva: 24 h

7 m²/l

Schnutí je zpomaleno při studeném a vlhkém počasí

Akrylátová barva     
matná, jemně zrnitá

Gelová barva
Akrylátová barva     

matná, hladká

Suchá: 30 min        
2. vrsvta: 4 h

Suchá: 2 h                
2. vrstva: 4 h

URČENÍ

PODKLAD

Tvoření ochranných a finálních vrstev na stěnách, 
dveřích, stropech, přepaženích, pro dekoraci 
nových prostor, stejně jako pro rekonstrukci 
stávajících. Tvoří hladký, sametový povrch. 
Dekorační barva DUOMO je účinná a moderní 
odpověď na potřeby v oblasti ochrany, rafinované 
dekorace a oživení soukromých interiérů a 
funkčních prostor s intenzivním provozem: vchodů, 
schodišť, kolektivních a 

obytných prostor, kuchyní, prostor ve zdravotnictví, v 
jídelnách atp.
Nanáší se na strukturální povrch jako např. omítka 
ZOLPERLE, tapeta z hmoty ZOLFLEX, která umožňuje získat 
dodatečný strukturovaný efekt zvyšující dekorativnost barvy 
DUOMO (nástřiková barva).

Všechny tradiční zděné podklady, připravené 
adekvátním způsobem a případně penetrované

Akrylátová báze: Systém Zolpachrom 3 (bílý / báze PA)                                                    
Duomo: speciální vzorník

Barvy

M1 na podkladě M0, M1 na podkladě M1Požární odolnost



Doporu čení
* okolní teplota a teplota podkladu 5 °C až 25 °C
* relativní vlhkost menší než 75 %
* v případě chráněného povrchu nebo práce v obtížných 
podmínkách pro zrychlení schnutí barvy nanášíme 
postupně tenké vrstvy.
* pro malování jednoho povrchu použijte barvu se 
stejným sériovým číslem.

Ruční dekorace: na suché pozadí provedené z MAOLINE 
/8÷10 m2/l/ naneseme neředěné DUOMO v množství cca 120 
g/m2, rovnými pohyby pomocí zkřížených štětců typu 
SPALTER /80, 150 mm/ pracujeme na prostoru 2-3 m2. Po 
10–20 minutách od nanesení DUOMO zahladíme plastovou 
špachtlí, abychom získali efekt benátské hlinky.

* Beton, cement a odvozené materiály: škrabání / 
v případě potřeby omítání CILD, přímé nanášení                                                                            
* Dřevo, sádra a odvozené materiály: ošetření 
základním nátěrem MAOLINE nebo MAOPRIMER 
na komplikovaných površích                                                                  
* Staré vrstvy přilnavé barvy: naneseme přímo 
poté, co zmatníme povrch                                                    
* Kovové časti (očištěné a zbavené rzi): ošetříme 
adekvátním základním nátěrem

Podklad, p říprava a podmínky aplikace by m ěly být v souladu s platnými normami / DTU

Ředění
FD GRANITE: vodou do 5 % v závislosti na stupni pórovitosti 
podkladu

DECOR DUOMO: vodou do 20 % při malování gravitační 
pistolí

Vodou přímo po použití

Díky dokonalým technickým vlastnostem má barva DUOMO 
po celkovým vyschnutí vysokou odolnost proti působení 
čisticích prostředků.
Upozornění: Ve zvlášť obtížných podmínkách, které vyžadují 
zvýšenou odolnost na ničivé působení mechanických nebo 
chemických faktorů, lze použit dodatečnou ochranu finální 
vrstvy DUOMO a nanést na ni vrstvu ochranného laku 
CONCERTO VERNIS nebo CONCERTO VERNIS PLUS (viz 
technický popis – interval mezi jednotlivými vrstvami by měl 
činit 24 hodiny).

APLIKACE

          tel. +48 14 626 80 20, tel/fax. +48 14 626 80 21

Naneseme na suchý, zdravý, soudržný povrch, 
který byl adekvátním způsobem připraven pro 
aplikaci výrobku. Může vyžadovat čistění za 
účelem odstranění odlupujících se, křehkých a 
práškových prvků nebo částí, které můžou zhoršit 
přilnavost.                                                     Řešení 
problémů:

DIČ: PL872210886
                            IČ: 691564444

Údržba

        Tuchowska 25, 33-100 Tarnów, Polsko

NÁSTŘIK: naneseme 1 rovnou vrstvu FD 
GRANITE pomocí vlněného válečku s vlasem 
střední délky. Abychom získali náležitě kryjící a 
dekorační povlak, barvu neředíme.
Upozornění: Abychom předešli možnosti výskytu 
rozdílných odstínů, je třeba zvolit FOND GRANITE 
dle doporučení vzorníku nebo alespoň v tónu, 
který převažuje ve finální barvě.
DECOR DUOMO: naneseme křížovým pohybem 
rovnoměrné vrstvy pomocí tlakové nádoby nebo 
gravitační pistole určené pro malování malých 
povrchů. Průměr trysky: 2,5 mm (jemná struktura) - 
3,5 (výraznější struktura);
Homogennosti barvy dosáhneme pomalým 
mícháním špachtli; nepoužíváme automatické 
míchačky.

Zástupce ZOLPAN S.A.

Nanašení systému

Mytí nástroj ů
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Příprava povrchu

           Okresní soud pro Krakov Centrum (Kraków Śródmieście) v Krakově XII., Hospodářské oddělení KRS
                 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku KRS pod č. 0000046471, základní kapitál 165 000 PLN

SKLADOVÁNÍ

* 24 měsíce v originálním uzavřeném balení

* Chraňte před vlhkem, mrazem a teplotami nad 
35 °C

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Seznamte se s:

* informačním štítkem na balení tykajícím se bezpečnostních 
pravidel

* kartou nebezpečného výrobku dostupnou na stránce: 
www.zolpan.fr

     www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

UPOZORNĚNÍ: Zde obsažené informace jsou pouze orientační povahy a nenahrazují návod k použití odpovídající 
druhu a stavu konkrétního podkladu. 



                 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku KRS pod č. 0000046471, základní kapitál 165 000 PLN


