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PRZEZNACZENIE 

 
 

  
Dekoracyjna farba satynowa do zabezpieczenia i dekoracji powierzchni ścian surowych lub 
pokrytych farbami. 
Zalecana do malowania tapet z włókna szklanego typu ZOLFLEX. 
Dzięki dużej odporności na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne i działanie 
mikroorganizmów farba COFABRILL SATINE jest dobrze przystosowana do pomieszczeń 
mieszkalnych (łazienki, kuchnie), użyteczności publicznej o dużej intensywności użytkowania i  
wysokich wymaganiach higienicznych (sanatoria, szpitale, przychodnie, restauracje, hotele, 
laboratoria).  

 
PODKŁAD 

 

  
Wszystkie podłoża tradycyjne w budownictwie odpowiednio przygotowane i ewentualnie 
zagruntowane. 
Tapety z włókna szklanego typu ZOLFLEX. 
Stare farby w dobrym stanie. 
Na podłoża winylowe lub winylowe piankowe zalecany jest ULTRASOL PU ACRYL. 

 
CHARAKTERYSTYKA 

OGÓLNA 
 
 
 

 
* Bardzo wysoka białość, nie żółknąca, duże możliwości dekoracyjne 
* Wysokie krycie (możliwość zastosowania jednej warstwy przy malowaniu tapet) klasa 1 
* Dobra odporność na działanie wody i zawilgocenia 
* Jednolita struktura, gładka i szczelna (efekt nie przyciąga kurzu) 
* Dobra odporność na środki czyszcząco –dezynfekujące stosowane w służbie zdrowia i    

szpitalach 
* Grzybobójczy - zgodnie z normą francuską NF X41-520 (odporność na rozprzestrzenianie 

pleśni) 
* Szybko schnąca, z możliwością ponownego malowania tego samego dnia 
* Produkt odporny na zabrudzenia i łatwy w utrzymaniu, zmywalny, szorowalny 
* Łatwość zastosowania przystosowana do dużych powierzchni 
* Produkt wodny: doskonały w użytku, czyszczeniu narzędzi, bezpieczny dla środowiska, słaby 

zapach, neutralny dla alergików 
* Produkt nietoksyczny ekologiczny, bezpośrednio oddany do użytkowania po malowaniu, nie 

wymaga wietrzenia i sezonowania 
 

CHARAKTERYSTYKA 
SZCZEGÓŁOWA 

 
Opis 

Połysk 
Sucha masa 

 
 

Temperatura zapłonu 
Poziom COV/VOC 

Schnięcie  
 
 

Średnia wydajność 
Klasyfikacja AFNOR  

NF T36-005 
NF Env. 

EN13300 

 
Według oficjalnie obowiązujących norm lub, przy ich braku, według norm wewnętrznych 
 
 
Farba oleista 
BS 60°: 20 -25 
* wagowo: 58 ± 2% 
* objętościowo: 47 ± 2% 
1,30  0,05 
Brak 
30 g/l maks. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 75 /l (2007) / 30 g/l (2010) 
30 minut 
Do ponownego pokrycia: 3 godziny 
Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia. 
6 - 8 m² / l warstwa, w zależności od rodzaju i stanu powierzchni podkładu 
 
Grupa I, Klasa 7b2 
Zgodny z wymaganiami marki w kolorze białym i kolorach, wg 1 klasy ścieralności i zmywalności 
Krycie 2 warstwy na 9 m2/l/na warstwę: klasa 1 (stosunek kontrastu ≥99,5) 

   

Wew 

 

 

Farba akrylowa o szerokim zastosowaniu 
Wszystkie podłoża, wszystkie prace 

Ściany surowe, pokryte tapetami 
Wysoka dekoracyjność, wygoda w konserwacji 

Szybkie schnięcie, 2 warstwy tego samego dnia 
Produkt NF Environnement 

Łączący skuteczność i ekologię 
Wygląd satynowy, zmywalna 

 

COFABRILL SATINÉ 
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ZASTOSOWANIE 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOŻA 

 
 
 
 
 

 
 

NAKŁADANIE PRODUKTU 
Sposób postępowania 

 
 
 

Narzędzia 
 
 
 
 
 

Rozcieńczenie 
 

Rozcieńczenie 
 

ZALECENIA 

 
Podkłady, prace przygotowawcze i warunki zastosowania odpowiadają obowiązującym 
normom / DTU. 
 
Powierzchnie muszą być: suche, w dobrym stanie, spójne i czyste.  
Mogą one wymagać odpylenia, szczotkowania, szlifowania, skrobania, wytrawiania, ługowania... 
by wyeliminować fragmenty mało przyczepne i wszelkie ślady zanieczyszczeń 
* Podłoża zdrowe normalnie absorbujące: bezpośrednie nakładanie lub zagruntowanie ze 

względu na stan wykończenia (MAOLINE lub ONDIMAT, NF Env.)  
* Gips i pochodne, podłoża porowate lub niejednorodne, odświeżenie tynku: zagruntowanie 

MAOLINE, ewentualnie zagruntowanie alkidowe typu MAOPRIMER na trudnych podłożach 
* Metale (odtłuszczenie, odrdzewienie): bezpośrednie nakładanie 
* Stare farby przylegające: bezpośrednie nakładanie 
 
2 warstwy przy pomocy wałka „niekapka” 
Możliwe zastosowanie jednej warstwy na uprzednim zagruntowaniu: MAOLINE, ONDIMAT, 
NIGATEX lub inne 
 
Wałek „niekapek”, pędzel, pistolet. 
Unikać źle dostosowanych wałków lnianych. Używać raczej specjalnego materiału do produktów 
wodnych, które pozwalają otrzymać lepsze krycie. 
Jak dla wszystkich produktów wodnych, pracować krzyżowymi ruchami, następnie wygładzenie 
zawsze w tym samym kierunku. 
 
Produkt gotowy do użytku. 
Do 5% wody w pierwszej warstwie na podłoża porowate lub przy użyciu mechanicznym. 
WODĄ natychmiast po użyciu. 
 
Warunki nakładania: 
* Temperatura otoczenia i podłoża między 50C a 350C. 
* Względna wilgotność poniżej 80%. 
 

 
KOLORY 

 

  
System ZOLPACHROM 2 (biały i wszystkie bazy) 
 

 
OPAKOWANIE 

 

  
 4 L, 16 L 
 

 
PRZECHOWYWANIE 

  
24 miesiące w oryginalnym nie naruszonym opakowaniu. Przechowywać chroniąc przed 
mrozem i temperaturą przekraczającą 35°C. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA PRACY 

  
Produkt wodny. 
Nie wyrzucać odpadków do kanalizacji ściekowej. 
Zapoznać się z kartą danych dot. bezpieczeństwa. 
Atest PZH: HK/B/1320/07/2000 
 
 
Karta Techniczna nr 2366 
Data wydania: czerwiec 1994 
Data zmian: marzec 2011 
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. 


