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 ECOLOR PROFI     

Vodou riediteľný email pre vnútorné aj vonkajšie 

použitie 

     
    
 
Použitie 
Vodou riediteľný email pre vonkajšie aj vnútorné použitie ECOLOR PROFI na báze akrylátového 
spojiva je určený na nátery dreva a drevených konštrukcií (podhľadov, obkladov, okien, dverí, regálov, 
drevených dielov, nábytku apod.), drevotrieskových a azbestocementových dosiek, strešných krytín, 
betónu a kovových prvkov ošetrených antikoróznym náterom (ústredné kúrenie, kovania, záhradný 
nábytok apod.). Zamatový lesk náteru dodáva predmetom elegantný vzhľad. Antiblokačné činidlá vo 
farbe zabraňujú dolepovaniu a zlepšujú tak úžitkové vlastnosti náteru pri aplikácií na okná a dvere. 
 
Vlastnosti 
Neškodí životnému prostrediu, má veľkú kryciu schopnosť, je svetlostály, dlhodobo odolný 
poveternostným podmienkam, odpudzuje vodu. 
 
Schválenie 
Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. 
Výrobok je schválený pre použitie na detské hračky. Výrobok nie je horľavou kvapalina v zmysle 
platných noriem. 
 
Zloženie 
Zmes pigmentov a plnív dispergovaných vo vodnej akrylátovej disperzií s prísadou aditív. 
 
Odtieň 
Vyrába sa v bielom odtieni a v bázach A, B a C, ktoré je možné u špecializovaných predajcov tónovať 
podľa priania zákazníka. 
 
Parametre farby 
hustota        1200 kg/m3 
obsah neprchavých zložiek     cca 50 % 
 
Parametre náteru 
vzhľad         zamatový lesk 
odolnosť proti oderu za mokra (EN ISO 11998)   trieda 1 
 
Príprava podkladu 
Všetky podklady musia byť suché, čisté. Nesúdržné, staré nátery je nutné odstrániť, inak zbrúsiť do 
matu. Pokiaľ sú staré povrchy napustené fermežou, je nutné použiť ako medzivrstvu niektorú zo 
syntetických základových farieb. 
 
Návod na použitie 
Po riadnom premiešaní farbu nanášame na suchý, čistý a dokonale odmastený podklad. Teplota 
vzduchu a podkladu pre nanášanie je od +5 °C do +25 °C. Náter je pretierateľný po 2-4 hodinách pri 
20 °C, plne zaťažiteľný je po 48 hodinách pri 20 °C. 
Pri použití na drevo prebrúsiť po rokoch povrch dreva jemným šmirgľovým plátnom. Živicové a 
mastné miesta vymyť nitroriedidlom. Drevo sa odporúča najskôr natrieť základnou farbou na drevo 
ECOLOR PROFI Z. Po zaschnutí základného náteru ECOLOR PROFI Z sa drobné ihličky dreva 
odstránia prebrúsením povrchu jemným šmirgľovým plátnom, tým sa získa dokonalejší povrch. 
Nasiakavé podklady (drevo, betón, strešná krytina apod.) je nutné vopred penetrovať farbou 
zriedenou cca 10 % vody. Po zaschnutí penetračného náteru sa aplikuje druhá vrstva neriedenej 
farby. Pri aplikácií na drevo a použití základnej farby na drevo ECOLOR PROFI Z sa už nemusí 
penetrovať. 
Nátery kovov sa vykonávajú neriedenou farbou v dvoch vrstvách po zaschnutí základného 
syntetického alebo vodou riediteľného antikorózneho náteru (napr. ECOLOR PRIM). 
 
Spôsob nanášania 
Valčekom, štetcom, nástrekom. 
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Spotreba farby 
0,14-0,2 m2/l pri dvoch náteroch (výdatnosť 5-7 m2/l pri dvoch náteroch) 
 
Riedenie 
V prípade nutnosti je možné riediť max. 10 % vody. Na aplikáciu nástrekom sa odporúča riediť cca 10 
% vody. 
 
Údržba 
Všetky pomôcky okamžite po skončení práce omyť vodou. 
 
Hygiena a bezpečnosť práce: Pri aplikácií nástrekom zaistiť miestne a celkové vetranie, 
nevdychovať aerosóly. Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky 
(ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice). Pri práci nejesť, nepiť a nefajčiť, dodržiavať 
všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami. Prípravok je nutné 
zabezpečiť proti možnej manipulácií nepoučenými osobami. V miestach, kde sa pracuje s týmto 
prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, omytie kože). 
 
Prvá pomoc: Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale 
môže vyvolať alergickú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie 
kože. Pri kontakte s pokožkou: Zobliecť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a 
mydlom a ošetriť regeneračným krémom. Pri zasiahnutí očí: Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, 
odstrániť tieto z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri roztvorených viečkach. 
V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich príznakov vyhľadajte lekársku pomoc. Na vyžiadanie je 
k dispozícií karta bezpečnostných údajov. 
 
 
Skladovanie 
Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a 
krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE 
ZAMRZNÚŤ. 
 
Upozornenie 
Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. 
Prepravovať len pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri 
jeho nevhodnom použití a aplikácií. U pripravovaných farebných náterov vykoná spotrebiteľ kontrolu 
náterom na ploche cca 1 m2. 
 
Balenie 
biela: 0,75; 2,5; 4,5 a 9 l, 
báza A: 0,6; 2,2; 4,5 a 9 l, 
báza B a C: 0,6; 2,2; 4 a 8 l. 
 
 
Dátum revízie: 9. 10. 2015 


