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Základní barva na dřevo      
    
 
Použití 
ECOLOR PROFI Z je základní vodou ředitelná barva na dřevo pod emaily, např. Lignofix EMAIL, 
Lignofix EMAIL PROFI nebo ECOLOR PROFI. Tvoří základovou vrstvu pro použití na nové i staré 
povrchy. Dřevo napadené biotickými škůdci je nutno nejdříve ošetřit některým z biocidních přípravků 
řady Lignofix. V exteriéru se nedoporučuje používat na silně pryskyřičná dřeva.  
 
Vlastnosti 
Je světlostálý, lehce přetíratelný, pružný a chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy. 
 
Schválení 
Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo 
vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201. 
 
Složení 
Směs pigmentů a plniv v disperzi na bázi vinylacetátu, akrylátu a versatátu s přídavkem aditiv. 
 
Odstín 
Vyrábí se v nestandardní bílé barvě. 
 
Zápach 
Slabý specifický zápach, po zaschnutí bez zápachu. 
 
Parametry 
hustota     1400 kg/m3 
obsah netěkavých složek   cca 60 %  
pH      cca 8,5 
 
Příprava podkladu 
Po řádném promíchání se barva nanáší na podklad, který musí být čistý, po letech zbroušený a 
suchý. Nesmí být znečištěn mazadly, oleji, silikonovými tmely a podobně. Na povrchu nesmí být 
prach. Eventuální výrony pryskyřic musí být odstraněny rozpouštědly (např. nitroředidlem). Tmely je 
nutné odzkoušet individuálně. Vlhkost natíraného dřeva nesmí překročit 12 %. Dřevo nesmí být 
napadeno dřevokaznými houbami a plísněmi a vykazovat stopy po oxidacích. Nesoudržné staré 
nátěry odstranit, jinak zbrousit do matova. 
 
Aplikace 
Na připravený podklad se aplikuje v jedné vrstvě. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je 5-25 °C. 
Nátěr přetíratelný po 4-6 hodinách při 20 °C. Při aplikaci chránit natírané plochy před slunečním 
svitem a do proschnutí před deštěm!  
 
Ředění 
Dodává se v aplikační konzistenci, neředit. 
 
Způsob nanášení 
Máčením, válečkem, štětcem, stříkáním. 
 
Vydatnost 
8-12 m2/l. 
 
Údržba 
Pomůcky po skončení práce omýt vodou. 
 

 
 
 
 
 



Technický list 

   Stránka 2 z 2 

 

STACHEMA CZ s.r.o. 
Divize Povrchové úpravy 

tel.: + 420 312 500 062-5 
slany@stachema.cz  

www.stachema.cz 
… v barvách kvality … 

ECOLOR
 

PROFI Z
  
 

Základní barva na dřevo  
 
 
 
Skladování a přeprava 
Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, při 
teplotě od +5 °C do +25 °C. Přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. VÝROBEK NESMÍ 
ZMRZNOUT. 
 
Záruční doba 
36 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. 
 
Upozornění 
Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci. Používejte 
tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc a nakládání s odpadem: 
viz etiketa a bezpečnostní list (ke stažení na www.stachema.cz).  
 
Balení 
0,75 a 2,5 l 
 
Datum revize: 15. 10. 2019 


