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TECHNICKÝ LIST
Použitie:ECOLOR PROFI Z je základný vodourieditelná farba na drevo pod emaily na drevo napr. ECOLOR HOBBY, ECOLOR
PROFI, ECOLOR PROFI LESK, PROFI alebo ECOLOR PROFI EX. Tvorí základnú vrstvu pre použitie na nové i staré povrchy.
Drevo napadnuté biotickými škodcami je nutné nejskôr ošetriť niektorým z typov biocidnych prípravkov napr. IMPRANAL BIO.
V exteriéri nedoporučujeme používať na silno pryskyričné drevá. Ako základnú vrstvu je email možné použiť buď samostatne
alebo pre náročnejšie aplikácie na povrch opatrený napúštadlom ECOLOR PROFI N .
Vlastnosti: Je svetlostály, ľahko pretierateľný, pružný a chráni drevo pred UV žiarením a poveternostným vplivom.
Schválenie: Výrobok splňuje požiadavky zákona č.22/1997 Sb. v znení neskorších predpisov. Na výrobok bolo vydáné
prehlásenie o zhode.
Zloženie: Zmes pigmentov a plnív v disperzii syntetického polymeru s prídavkom aditív.
Odtieň: vyrába sa v neštandardnej bielej farbe.
Zápach: Vlastný zápach výrobku, po zaschnutí zmizne.
objemová hmotnosť
1200 kg/m3,
obsah netekavých zložiek
min 40 % ,
pH
cca 8,5.
Príprava podkladu: Po riadnom premiešaní farbu nanášame na podklad, ktorý musí byť čistý, po rokoch zbrúsený a suchý.
Nesmie byť znečistený mazadlom, olejom, silikonovými tmelmy a podobne. Na povrchu nesmie byť prach. Eventuálne výrony
pryskyríc musia byť odstránené rozpúšťadlamy (napr. nitroriedidlom). Tmely je nutné odskúšať individuálne. Vlhkosť
natieraného dreva nesmie prekročiť 12%, nesmie byť napadnuté drevokaznými hubami a plesňami a vykazovať stopy po
oxidáciách. Nesúdržné staré nátery odstrániť, inak zbrúsiť do matna.
Aplikácie: Na pripravený podklad sa aplikuje v jednej vrstve. Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-25o C. Náter
Parametre:

pretažiteľný po 4-6 hod/20°C, plne zatažiteľný po 48 hod/ 20 °C. Pri aplikácii chrániť natierané plochy pred slnečním
svitom a do preschnutia pred dažďom!
Riedenie:

Dodává sa v aplikačnej konzistencii, neriediť.

Spôsob nanášania: Máčaním, válčekom, štetcom, striekaním.
Spotreba: 0,1-0,2 l/m2.
Údržba: Pomôcky po skončení práce umyť vodou.
Hygiena a bezpečnosť práce: Výrobok nieje chemicky nebezpečným prípravkom v zmysle zákona č. 356/2003 Sb. v znení
neskorších predpisov. Môže však mať dráždivé účinky predovšetkým na oči, menej na pokožku. Nemožno vylúčiť vznik alergie.
Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky vodou a ošetriť reparačným krémom.
Uchovávať mimo dosahu detí. Zabráňte styku s očami. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice.
Prvá pomoc: Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa vodou a vypiť asi 0,5 l vody, nevyvolávať zvracanie, vyhladať lekársku
pomoc. Pri zasiahnutí očí vymývať otvorené oči 10 – 15 minút vodou, vyhladať lekársku pomoc. Pri zasihnutí kože vyzliecť
kontaminovaný odev a kožu umyť vodou a mydlom.
Požiarno technická charakteristika: Výrobok nieje horľavá kvapalina v zmysle ČSN 650201.
Skladovanie: Skladovať možné v pôvodních neotvorených obaloch pri teplotách 5 až +30°C. Maximálna skladovateľnosť 24
mesiacov. VÝROBOK NESMIE ZMRZNÚŤ.
Preprava: Prepravovať len pri teplotách od +5°C do +35°C.
Balenie:0,75; 2,5 litrov a 6 kg.
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