
KARTA TECHNICZNA

Klasyfikacja (NFT 36 005): Grupa III. Klasa 2
Grubość nakładania: do 2 mm
Zużycie: Od 250 do 300 g/m2 na warstwę, w
zależności od podłoży.
Barwa: Biała złamana.
Czas użycia: 8 godz.
Czas schnięcia: Od 12 do 24 godz., w zależności
od grubości oraz warunków na budowie.
Granulometria: Produkt miałki. 
pH: Obojętne.
Przyczepność: zgodnie z normą EN 16566.
Odporność ogniowa: M0
(klasyfikacja francuska – niepalny).

SOLO F stosowana jest wewnątrz, na podłoża śliskie
lub chropowate: 

- surowy beton
- betonowe płyty dolne stropu
- ogrzewane betonowe sufity
- cement zacierany
- cegła
- gips
- płyty gipsowe
- farby. 

Czas użycia gotowej zaprawy - 8h
Nakładanie od 0 – 2 mm
Do 100 m2 w jednej warstwie
Bogata w żywice, nie wymaga gruntowania
Można nakładać nawet na pomalowane podłoża

Masa powłokowa w proszku do ręcznego gładzenia.

Zastosowanie

Podłoża

Wykończenie

Opakowanie

Właściwości fizyczne i techniczne

Przygotowanie podłoża

Podłoża należy przygotować zgodnie z obowiązującym
DTU (Document Technique Unifié – Zunifikowany
Dokument Techniczny). Podłoża winny być twarde,
spójne, czyste, nieuszkodzone i suche.

Sposób użycia i składowanie
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Przygotowany materiał: nakłada się za pomocą
narzędzi wykonanych z materiałów  nierdzewnych.
Stopień rozcieńczenia: 40 % wody (tj. 0,40 l na
kilogram proszku).                  
Czyszczenie narzędzi: wodą.
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym,
oryginalnym opakowaniu, zabezpieczonym
przed wilgocią.

Dokumenty normatywne
do skonsultowania

DTU (Document Technique Unifié – Zunifikowany
Dokument Techniczny) 59.1 (norma NFP 74-201):
prace malarskie w budownictwie. 
DTU (Document Technique Unifié – Zunifikowany
Dokument Techniczny) 59.4 (norma NFP 74-204):
Kładzenie tapet oraz powłok murarskich.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak oznakowania „niebezpieczny”.
FDS (Fiche de Données de Sécurité – Karta
Charakterystyki)

Zagadnienia prawne

Zalecenia i środki ostrożności

Nie stosować SOLO F na polistyren, tapety oraz
na zewnątrz.
Nie stosować w temperaturze poniżej +8° C i przy
wskaźniku wilgotności większym niż 70% HR
(Humidité Relative – wilgotność względna).
Nie stosować na podłoża przegrzane.
Nie stosować na podłoża wilgotne.

Informacje w karcie technicznej, a w szczególności
zalecenia dotyczące aplikacji i końcowego stosowania
produktów TOUPRET, są dostarczane w dobrej wierze
i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET.
Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.

Może być pokrywana farbami matowymi, satynowymi
i z połyskiem jak również farbami epoksydowymi
i poliuretanowymi. Powlekać można po 12 do 24 godzin
w zależności od grubości i warunków na budowie.

Worki 25 kg
Paleta 40 worków – 1000 kg

SOLO F: masa powłokowa na bazie produktów z
kamieniołomów oraz środka wiążącego celulozowego.
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Proszek
do stosowania

wewnątrz TOUPRET POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania, toupretpolska@toupret.com, tel. 61 670 68 68

GŁADŹ EXTRA FINISH
SOLO F
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