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Marka Zolpan od 50 lat jest wiodącym Europejskim 

producentem farb, tynków, produktów dekoracyjnych. 

W celu udoskonalenia naszych produktów, oferta Zolpan 

oparta na wieloletnim doświadczeniu, została 

wzbogacona certyfikatami oraz programami 

jakościowymi.

A+ Klasa emisyjności A+ to najniższy możliwy stopień 

ilości lotnych i toksycznych związków organicznych 

w farbie, a klasa C to maksymalny dopuszczalny stan 

produktów lotnych w farbach zgodny z normą.

FDES – karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej 

jest częścią projektu o nazwie Wysoka Jakość 

Środowiskowa. Pozwala ona na 

potwierdzenie zgodności 

produktu z globalnym 

projektem Wysoka Jakość 

Środowiskowa. Karta ta 

zawiera obiektywne 

wskaźniki ilościowe 

i jakościowe 

określające wpływ 

danego produktu 

na środowisko przez 

cały jego cykl życia.
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Wydajność 4-5 m /kg na warstwę, na podłożu gładkim

Wodoodporna, elewacyjna farba o charakterze 
mineralnym, wzmocniona siloksanem, przeznaczona do 
ochrony i dekoracji różnego rodzaju powierzchni 
zarówno nowych jak i starych. Głęboki aspekt mineralno 
– matowy połączony z możliwością samozmywania, 
dużą wytrzymałością kolorów na promieniowanie UV, 
podkreśla estetykę elewacji i na długo wzmacnia kolory.

ERMOCRYL 
SILOXANE 

Farby z gamy Ermocryl

wodne

ERMOCRYL MAT 
2Wydajność: 7-8 m /kg

Matowa farba wodna przeznaczona do malowania powierzchni nowych i 
wcześniej malowanych: tynki, gładzie, płyty G.K., beton tapety itp. Dobrze 
kr yjąca i wypełniająca, zapewnia znakomite wykończenie na 
wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa malarska. Szybkie schnięcie, 
bezzapachowa.

3 klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13  300

ERMOCRYL VELOURS 
2Wydajność: 7-8 m /kg

Popularna farba dekoracyjna dobrze kryjąca i wypełniająca, zapewnia 
znakomite wykończenie na wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa 
malarska. Aksamitna farba w roztworze wodnym, dobrze kryjąca i łatwa w 
użyciu. Zalecana szczególnie do powierzchni krytych tapetą z tworzywa z 
włóknem szklanym lub tapet raufaza.

2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13  300

ERMOCRYL SATIN 
2Wydajność: 7-8 m /kg

Popularna farba dekoracyjna dobrze kryjąca i wypełniająca, zapewnia 
znakomite wykończenie na wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa 
malarska. Doskonale nadaje się do malowania pomieszczeń o dużym 
natężeniu ruchu (szkoły, kuchnie, łazienki, pomieszczenia biurowe, przemysł 
spożywczy, służba zdrowia, itp.). Zalecana szczególnie do powierzchni krytych 
tapetą z tworzywa z włóknem szklanym lub tapet typu raufaza.

1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13  300

ZOLPALITH
Wysokiej jakości głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy. 
Gruntowanie i wzmacnianie porowatych i chłonnych podłoży m.in. jastrychy  
przed klejeniem płytek, terakoty, wylewki samopoziomującej, szpachlowaniem, 
malowaniem, tapetowaniem. Ułatwia nakładanie produktu finalnego, jest 
paroprzepuszczalny - zwiększa przyczepność, reguluje chłonność podłoża, co 
podnosi jakość i wydajność.
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