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Použitie 
Akrylátová farba ECOLOR je vodou riediteľná akrylátová fasádna farba určená na finálnu povrchovú 
úpravu muriva, betónových panelov, sadrokartónových povrchov a iných ľahčených stavebných 
hmôt. Zaisťuje ochranu a farebné zjednotenie podkladu, je paropriepustná a hydrofóbna. 
 
Schválenie 
Výrobok spĺňa požiadavky platných právnych predpisov. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. 
Výrobok nie je horľavou kvapalinou v zmysle platných noriem. 
 
Odtieň 
Vyrába sa ECOLOR biela farba a bázy A, B a C určené na tónovanie na tónovacích strojoch. Odtiene 
podľa firemného vzorkovníka sa pripravujú u obchodných partnerov vybavených tónovacími strojmi.  
 
Parametre náterovej hmoty 
obsah neprchavých zložiek                                                     min. 60 % 
merná hmotnosť                                                                      1400 kg/m3 
 
Parametre zaschnutého náteru: 
Kapilárna nasiakavosť w24                                                       0,08 kg/(m2.h0,5) 
Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sd              0,32 m 
Hustota difúzneho toku vodnej pary V                                 64,10 g/(m2.d) 
prídržnosť k betónu                                                                  4,6 MPa 
 
Príprava povrchu:  
Povrch musí byť súdržný, nemastný, čistý, bez biologického napadnutia a obsahu solí, 
a) nové omietky musia byť vyzreté. Kontrolu vyzretia je možné vykonať pH papierikom alebo 
roztokom fenolftaleínu. 
b) staré omietky - všetky nepriľnavé časti odstrániť, umyť tlakovou vodou s prídavkom saponátu, 
povrch vyspraviť a zjednotiť (ECOLOR GROB, vysprávkové omietkoviny a pod.), 
c) drevotrieskové, drevovláknité a sadrokartónové dosky - nové podklady obrúsiť, zbaviť prachu a 
voľných častí. 
Všetky nasiakavé podklady napustiť penetrátorom PENECO. 
 
Aplikácia 
ECOLOR sa nanáša vo dvoch vrstvách, druhý náter sa vykonáva po úplnom zaschnutí predchádzajúcej 
vrstvy. Časový interval medzi nátermi závisí na klimatických podmienkach, pri teplote 23 °C a 
relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % je náter preschnutý do 24 hodín. 
Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-30 °C. Pri aplikácií chrániť natierané plochy pred 
slnečným svitom a do zaschnutia pred dažďom! 
 
Spôsob nanášania 
Valčekom, štetkou, nástrekom. 
 
Spotreba 
0,25 až 0,4 kg/m2 podľa typu podkladu. 
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Riedenie 
Farba má viskozitu nastavenú na prácu valčekom - v prípade potreby možno riediť max. 10 % 
penetrátora PENECO alebo vodou popr. ich zmesou. 
 
Údržba 
Všetky pomôcky po práci omyť vodou a pri pracovných prestávkach chrániť proti zaschnutiu. 
 
Skladovanie a preprava 
Skladovať je možné v originálnych dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a 
krmív, pri teplote od +5 ° C do +25 ° C. Prepravovať len pri teplotách od +5 ° C do +35 ° C. VÝROBOK 
NESMIE ZMRZNÚŤ. 
 
Záručná doba 
36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania. 
 
 

Upozornenie 
Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii. Používajte 
tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené 
informácie o prípravku. Bezpečnostné upozornenia, prvá pomoc a nakladanie s odpadom: 
viď etiketa a Karta bezpečnostných údajov (k stiahnutiu na www.stachema.sk). U pripravovaných 
farebných omietkovín vykoná spotrebiteľ kontrolu odtieňa nanesením na ploche cca 1 m2. 
 
Balenie 
biela: 7,5 a 14 kg, 
báza A: 1,2; 3,5; 7 a 14 kg, 
báza B a C: 1,2; 3,4; 6,8 a 13,6 kg. 
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