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PRZEZNACZENIE 

 

  
Popularna farba dekoracyjna dobrze kryjąca przeznaczona do malowania wszelkiego rodzaju 
powierzchni. 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 
raufaza. 
 

 
PODŁOŻA 

  
Wszystkie typowe podłoża, odpowiednio przygotowane pod malowanie, mogą być 
zagruntowane. Stare powłoki malarskie w dobrym stanie 
 

 
PODSTAWOWE 
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 

  
* Dobre przyleganie do wszystkich powierzchni 
* Zalecana do pomieszczeń intensywnie użytkowanych 
* Do zastosowania ręcznego lub mechanicznego 
* Bardzo dobre właściwości kryjące i wypełniające 
* Krótki czas schnięcia, ponowne malowanie możliwe tego samego dnia 
* Duża łatwość zastosowania /malowania/ 
* Produkt wodny - wygoda w użyciu i czyszczeniu narzędzi, bezpieczeństwo, ochrona 
  środowiska 
* Wysoka odporność na zabrudzenia i zmywanie 
* Wysoka stabilność kolorów, nie ulega żółknieniu 
 

 
DANE  

INDENTYFIKACYJNE  
Wygląd 

Aspekt suchy 
Połysk 

Gęstość 
Czas wysychania 

 
Średnia wydajność 

Klasyfikacja  
AFNOR NF T35-005 

  
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami zakładowymi. 
farba pół-gęsta 
Satynowy 
BS 60º : 15-17 
1,34 ± 0,05 
30 g/l max. Wartość limitowa UE dla produktu (kat A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010) 
Sucha po: 30 minutach 
Druga warstwa: po 2 godzinach 
 7 do 8 m2/kg na warstwę w zależności od rodzaju i stanu powierzchni malowanej  
Rodzina I, Klasa 7b2 
 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
POWIERZCHNI 

 
 
 
 
 
 
 

  
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
Podłoże powinno być suche, równe, zwięzłe i czyste przed zastosowaniem. 
 
Stosować na podłoże suche, równe, spójne i czyste. Może  być konieczne, w zależności od 
przypadku, wykonanie następujących czynności: szczotkowanie, szlifowanie, zdrapywanie, 
mycie wysoko ciśnieniowe, ługowanie w celu wyeliminowania wszystkich zabrudzeń, odpadów, 
pęknięć, kurzu i powierzchni błyszczących. 
- eliminowanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE PLUS 
- usuwanie niedoróbek murarskich oraz wygładzanie powierzchni za pomocą: CDLI FILLEX, 
CILD PATE. 

  

Wew 

 

Farba satynowa w roztworze wodnym 
Właściwości ogólne: 

Dobrze kryjąca, piękny aspekt dekoracyjny 
Wytrzymałość, dostosowana do miejsc o dużym 

natężeniu ruchu 
Druga warstwa tego samego dnia 

Łatwa w użyciu, nakładanie ręczne lub mechaniczne 
 

ERMOCRYL SATIN 
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WYKONANIE 
 

Narzędzia 
Rozcieńczenie                     

 
 

Mycie narzędzi 
 

ZALECENIA 

- bezpośrednie nakładanie na niektóre materiały czyste lub malowane, bądź zagruntowane: 
  * MAOLINE na powierzchnie gipsowe i ich pochodne; 
  * SWEDAFIX lub STYZOL THIXO na podłoża porowate lub powierzchownie sproszkowane 
  * ZOLMETAL PAH lub PSR na metale żelazne 
  * ZOLPALITH na beton porowaty, gipsy, G.K. 

 
Ilość warstw: 2 warstwy barwa na barwę. Nałożyć obficie i wyrównać bez rozciągania. 
 
Pędzel, wałek ze średnim włosem (do farb satynowych), airless (pistolet bezpowietrzny) 
5 do 10% wody przy nakładaniu pierwszej warstwy na podkłady czyste lub przy stosowaniu 
mechanicznym 
 
Wodą, bezpośrednio po użyciu 
 
Warunki nakładania: 
- przy temperaturze otoczenia i powierzchni malowanej wyższej od 5°C (z zachowaniem 
   środków ostrożności przy temperaturze powyżej 35°C) 
- przy pogodzie suchej, w schronieniu przed silnym wiatrem i bezpośrednim promieniowaniu 
   słonecznym. 
 

 
KOLORY 

  
System Zolpachrom 2 (Biały / baza P) 
 

 
OPAKOWANIA 

  
5 kg – 20 kg ÷ 15 L 
 

 
PRZECHOWYWANIE 

  
24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. 
Chronić przed mrozem i wysokimi temperaturami do 35°C 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA PRACY 

  
Produkt wodorozcieńczalny 
Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji. 
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania. 
 
Karta Techniczna nr 2169 
Data wydania: maj 2004 
Data zmian: styczeń 2009 
Producent: ZOLPAN S.A. Francja 
 

Uwaga: Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża. 


