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ECOLOR
 PROFI Z   

Základná farba na drevo      
    
 
Použitie 
ECOLOR PROFI Z je základná vodou riediteľná farba na drevo pod emaily, napr. LIGNOFIX EMAIL, 
ECOLOR PROFI alebo ECOLOR PROFI LESK. Tvorí základovú vrstvu na použitie na nové aj staré 
povrchy. Drevo napadnuté biotickými škodcami je nutné najskôr ošetriť niektorým z biocídnych 
prípravkov rady Lignofix. V exteriéri neodporúčame používať na silno živicové drevo.  
 
Vlastnosti 
Je svetlostály, ľahko pretierateľný, pružný a chráni drevo pred UV žiarením a poveternostnými 
vplyvmi. 
 
Schválenie 
Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o 
zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platných noriem. 
 
Zloženie 

 Zmes pigmentov a plnív v disperzií na báze vinylacetátu, akrylátu a verzatátu s prídavkom aditív. 
 
Odtieň 
Vyrába sa v neštandardnej bielej farbe. 
 
Zápach 
Slabý špecifický zápach, po zaschnutí bez zápachu. 
 
Parametre 
hustota     1400 kg/m3 
obsah neprchavých zložiek   cca 60 %  
pH      cca 8,5 
 
Príprava podkladu 
Po riadnom premiešaní sa farba nanáša na podklad, ktorý musí byť čistý, po rokoch zbrúsený a 
suchý. Nesmie byť znečistený mazadlami, olejmi, silikónovými tmelmi a podobne. Na povrchu 
nesmie byť prach. Eventuálne výrony živíc musia byť odstránené rozpúšťadlami (napr. 
nitroriedidlom). Tmely je nutné odskúšať individuálne. Vlhkosť natieraného dreva nesmie prekročiť 12 
%. Drevo nesmie byť napadnuté drevokaznými hubami a plesňami a vykazovať stopy po oxidáciách. 
Nesúdržné staré nátery odstrániť, inak zbrúsiť do matu. 
 
Aplikácia 
Na pripravený podklad sa aplikuje v jednej vrstve. Aplikačné rozmedzie teplôt na nanášanie je 5-
25 °C. Náter je pretierateľný po 4-6 hodinách pri 20 °C. Pri aplikácií chrániť natierané plochy pred 
slnečným svitom a do preschnutia pred dažďom!  
 
Riedenie 
Dodáva sa v aplikačnej konzistencií, neriediť. 
 
Spôsob nanášania 
Máčaním, valčekom, štetcom, nástrekom. 
 
Výdatnosť 
8-12 m2/l. 
 
Údržba 
Pomôcky po skončení práce omyť vodou. 
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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 pokožky). 
 
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.  
 
Balenie 
0,75 a 2,5 l 
 
Dátum revízie: 5. 10. 2015 


