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ECO Guard 
TOP  

QUALITY 

 

Recommended use:

Drying time:
25˚C and 65% relative humidity

 
* Mentioned numbers are provided as guidance only. Factors such as weather, application movement, humidity etc could effect on the result. 
** See "Area's Preparation" on the first page before use. 

Water based 

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:
Przygotowanie powierzchni:
Odpowiednie przygotowanie drewnianej powierzchni gwarantuje optymalną absorpcję powłoki oraz wieloletnią 
trwałość. Przed nałożeniem farby należy sprawdzić wchłanianie wody przez stare lub nowe drewno. Nanieść trochę 
wody na powierzchnię w celu sprawdzenia, czy się wchłonie. W przypadku, gdy wchłanianie jest wolne, należy 
dokładniej wyczyścić powierzchnię przed malowaniem. Różnica między rodzajami drewna może spowodować 
zmianę koloru!
Drewno powinno być wypolerowane papierem polerskim „0” oraz oczyszczone z pyłu, kurzu i wszelkich innych 
zabrudzeń. Powierzchnię należy oczyścić ze złuszczającej się starej farby, wapna, brudu. Opakowanie należy ostrożnie 
otworzyć, a powstałe krople wody natychmiast wytrzeć. W przypadku gdy ma być użyta więcej niż jedna puszka tej 
samej farby należy przelać farbę ze wszystkich puszek do jednego wiadra i wymieszać, aby uzyskać maksymalną 
jednolitość. Proces nakładania powinien być jednolity, aby zapobiec powstawaniu „szwów” pomiędzy warstwami.

Stosowanie:
Nie należy przystępować do pracy na zewnątrz, gdy temperatura wynosi poniżej 8˚C lub gdy zapowiadane są opady 
deszczu. Temperatura powierzchni musi wynosić co najmniej 3˚C powyżej temperatury punktu rosy w powietrzu 
przy poziomie wilgotności względnej. Materiałów Ecolak nie można mieszać z innymi materiałami, które nie mają 
rekomendacji naszej fabryki. Farbę należy stosować wyłącznie w sposób określony w specyfikacji. Należy upewnić 
się, że produkt jest odpowiedni do danego zastosowania, a powierzchnia odpowiednio przygotowana.

Legenda:

Firma z tradycją, działająca na rynku od ponad 40 lat.
O nas:
Ecolak jest firmą specjalizującą się w opracowywaniu i produkcji powłok i farb dla przemysłu (rury, zbiorniki 
magazynowe, ciężkie konstrukcje, budynki, fabryki, mosty itp.), powłok epoksydowych i poliuretanowych, powłok 
do drewna, a także w produkcji nowych technologii powlekania do zastosowań wojskowych, izolacji termicznej, 
kwantowej mechaniki statystycznej, przewodności elektrycznej, itp. Firma Ecolak została założona w 1974 roku przez 
inżyniera chemii Josefa Zamlera. Przez lata zgromadziliśmy wiedzę i doświadczenie, dzięki którym nasze produkty są 
idealne do ochrony fabryk, instalacji, konstrukcji i powierzchni w środowisku chemicznym, morskim i zewnętrznym. 
Nasza unikalna technologia produkcji i nieustanny rozwój umożliwiają nam zaopatrywanie klientów w wyroby wysokiej 
jakości. Nasza firma jest liderem na rynku w zakresie innowacji i produktów przyjaznych dla środowiska. Wszystkie 
pozycje w naszej ofercie są produkowane pod ścisłą kontrolą jakości, spełniają najwyższe międzynarodowe standardy 
i są certyfikowane przez izraelską instytucję normalizacyjną

produkt bezzapachowy

ochrona przed UV

wodoodporny

przyjazny dla środowiska



3
 

  

ECO Guard 
TOP  

QUALITY 

 

Recommended use:

Drying time:
25˚C and 65% relative humidity

 
* Mentioned numbers are provided as guidance only. Factors such as weather, application movement, humidity etc could effect on the result. 
** See "Area's Preparation" on the first page before use. 

Water based 

ECO Guard
Materiał na bazie wody, który konserwuje i chroni drewno przed szkodnikami, termitami i rozkładem.

Zalecane zastosowanie:
Przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Obliczona teoretyczna zdolność 
pokrycia jedną warstwą wynosi około 10-15 metrów kwadratowych na litr (w zależności od typu drewna i stopnia absorpcji).

Czas schnięcia:
• w temperaturze 20-25˚C i wilgotności względnej 65%
• możliwość bezpośredniego kontaktu z powierzchnią: po 30 minutach 
• suszenie pomiędzy warstwami: 4 godziny
• suszenie końcowe: 24 godziny

* Wymienione wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Czynniki takie jak pogoda, technika aplikacji, wilgotność itp. mogą mieć wpływ na rezultaty.
** Przed użyciem przeczytać „Przygotowanie powierzchni” na pierwszej stronie.
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ECO Wood 

Recommended use:

Drying time:
25˚C 

 
* Mentioned numbers are provided as guidance only. Factors such as weather, application movement, humidity etc could effect on the result. 
** See "Area's Preparation" on the first page before use. 

TOP  
QUALITY 

 

ECO Wood
Przezroczysty, częściowo wodoodporny lakier na bazie wody. Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, bez konieczności 
stosowania podkładu, schnie szybko i łatwo się nakłada. Zapewnia dobrą ochronę w czasie, zachowuje naturalny wygląd 
drewna.

Zalecane zastosowanie:
Do malowania wewnątrz i na zewnątrz nowych i już pomalowanych powierzchni drewnianych - desek, drzwi, okien, mebli, 
mebli ogrodowych, ogrodzeń, stołów, krzeseł, półek, itp. Obliczona teoretyczna zdolność pokrycia jedną warstwą wynosi 
około 10-15 metrów kwadratowych na litr (w zależności od typu drewna i stopnia absorpcji).

Czas schnięcia:
• w temperaturze 20-25˚C i wilgotności względnej 65%
• możliwość bezpośredniego kontaktu z powierzchnią: po 30 minutach 
• suszenie pomiędzy warstwami: 4 godziny
• suszenie końcowe: 24 godziny

* Wymienione wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Czynniki takie jak pogoda, technika aplikacji, wilgotność itp. mogą mieć wpływ na rezultaty.
** Przed użyciem przeczytać „Przygotowanie powierzchni” na pierwszej stronie.
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Dostępne kolory
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Palisander 0130

Wenga 0155

Ciemny orzech 0135

Zielony 0181

Mahoń 0133

Tekowy 0136

Przezroczysty 0171

Czarny 0202

Jasny orzech 0134

Kasztan 0142

Biały 0101

Sosna 0140

 Ciepła biel
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AQUA Ur 

Recommended use:

 
 

Drying time:
25˚C and 65% relative humidity

 
* Mentioned numbers are provided as guidance only. Factors such as weather, application movement, humidity etc could effect on the result. 
** See "Area's Preparation" on the first page before use 
 

TOP  
QUALITY 

 

AQUA UR
Przyjazna dla środowiska farba poliuretanowa do ochrony drewna i metalu, nie wymaga stosowania podkładu - pierwsza 
warstwa farby stanowi jednocześnie podkład. Charakteryzuje się wysoką zdolnością krycia, jest wygodna i łatwa w aplikacji. 
Chroni przed promieniowaniem UV.

Zalecane zastosowanie:
Do malowania wewnątrz i na zewnątrz nowych i już pomalowanych powierzchni drewnianych - desek, drzwi, okien, mebli, 
mebli ogrodowych, ogrodzeń, stołów, krzeseł, półek, itp. Obliczona teoretyczna zdolność pokrycia wynosi około 10 metrów 
kwadratowych na litr w jednej 40-mikronowej warstwie (w zależności od typu drewna i stopnia absorpcji).

Czas schnięcia:
• w temperaturze 20-25˚C i wilgotności względnej 65%
• możliwość bezpośredniego kontaktu z powierzchnią: po 1 godzinie
• suszenie pomiędzy warstwami: 2 godziny
• suszenie końcowe: 24 godziny

* Wymienione wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Czynniki takie jak pogoda, technika aplikacji, wilgotność itp. mogą mieć wpływ na rezultaty.
** Przed użyciem przeczytać „Przygotowanie powierzchni” na pierwszej stronie.
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AQUA Ur 

Recommended use:

 
 

Drying time:
25˚C and 65% relative humidity

 
* Mentioned numbers are provided as guidance only. Factors such as weather, application movement, humidity etc could effect on the result. 
** See "Area's Preparation" on the first page before use 
 

TOP  
QUALITY 

 

Dostępne kolory

Zieleń miętowa

Zieleń motylkowa 
2550

Niebo 2570

Szarość bazaltowa

 Biały 9010

Dymna czerwień 
2200

Kamienie rzeczne 
2110

Oliwkowa zieleń

 Błękit oceanu

Imbir 2400

Zieleń mchowa 2600

Ciemna szarość 
bazaltowa

Biały 9010

Cappuccino 2170

Wapień 2120

Szarość platynowa

Kremowy 4150

Piasek pustynny 
2130

Soczysta zieleń 2310

Ziemisty brąz

Perłowa biel 1013

Terracotta 2210

Lekka mięta 2520

Ciepła biel

Szarość tytanowa

na baz
ie
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WOOD Lac 

Recommended use: 

Drying time:
25˚C and 65% relative humidity

 
* Mentioned numbers are provided as guidance only. Factors such as weather, application movement, humidity etc could effect on the result. 
** See "Area's Preparation" on the first page before use 
 

TOP  
QUALITY 

 WOOD LAC
Lakier różnokolorowy i półprzezroczysty. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Podkreśla naturalną fakturę drewna, a 
jednocześnie chroni je przed wilgocią, promieniowaniem UV i szkodnikami. Pierwsza warstwa Aqua Ur w razie potrzeby 
spełnia rolę podkładu. Wysycha szybko, zapewnia dobrą ochronę w czasie.

Zalecane zastosowanie:
Przeznaczony do malowania elementów drewnianych, takich jak nadproża, drzwi, pergole, meble itp.
Obliczona teoretyczna zdolność pokrycia jedną warstwą wynosi około 15 metrów kwadratowych na litr  (w zależności od 
typu drewna i stopnia absorpcji).

Czas schnięcia:
• w temperaturze 20-25˚C i wilgotności względnej 65%
• możliwość bezpośredniego kontaktu z powierzchnią: po 6 godzinach
• suszenie pomiędzy warstwami: 12 godzin
• suszenie końcowe: 48 godzin

* Wymienione wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Czynniki takie jak pogoda, technika aplikacji, wilgotność itp. mogą mieć wpływ na rezultaty.
** Przed użyciem przeczytać „Przygotowanie powierzchni” na pierwszej stronie.
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Dostępne kolory

Palisander 0130

Wenga 0155

Ciemny orzech 0135

Zielony 0181

Mahoń 0133

Tekowy 0136

Przezroczysty 0171

Czarny 0202

Jasny orzech 0134

Kasztan 0142

Biały 0101

Sosna 0140

 Ciepła biel
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EPO Guard 

Recommended use:

 
Drying time:

25˚C and 65% relative humidity
 

 
* Mentioned numbers are provided as guidance only. Factors such as weather, application movement, humidity etc could effect on the result. 
** See "Area's Preparation" on the first page before use 
 

TOP  
QUALITY 

 

ECO GUARD
Wysokiej jakości wykończenie olejowe, podkreśla naturalne piękno drewna zapewniając mu ochronę przed wilgocią i 
promieniowaniem UV.

Zalecane zastosowanie:
Dekoracyjne malowanie elementów drewnianych. Obliczona teoretyczna zdolność pokrycia jedną warstwą wynosi około 
10-15 metrów kwadratowych na litr (w zależności od typu drewna i stopnia absorpcji).

Czas schnięcia:
• w temperaturze 20-25˚C i wilgotności względnej 65%
• możliwość bezpośredniego kontaktu z powierzchnią: po 2-4 godzinach
• suszenie pomiędzy warstwami: 20-30 minut
• suszenie końcowe: 48 godzin

* Wymienione wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny. Czynniki takie jak pogoda, technika aplikacji, wilgotność itp. mogą mieć wpływ na rezultaty.
** Przed użyciem przeczytać „Przygotowanie powierzchni” na pierwszej stronie.
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EPO Guard 

Recommended use:

 
Drying time:

25˚C and 65% relative humidity
 

 
* Mentioned numbers are provided as guidance only. Factors such as weather, application movement, humidity etc could effect on the result. 
** See "Area's Preparation" on the first page before use 
 

TOP  
QUALITY 

 

Palisander 0130

Wenga 0155

Ciemny orzech 0135

Zielony 0181

Mahoń 0133

Tekowy 0136

Przezroczysty 0171

Czarny 0202

Jasny orzech 0134

Kasztan 0142

Biały 0101

Sosna 0140

Dostępne kolory

na baz
ie

 w
od

y



 

Epolac (Eng.J.Zamler) Ltd. Israel 1710602 Hamerkava 2 st P.O.Box 747 Ziporit Ind.Zone  
Tel: 972-4-6518851 Fax: 972-4-6519151  www.epolac.com 

PROFESJONALNE  
I EKOLOGICZNE

FARBY DO DREWNA

Ecolak Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 241

 53-234 Wrocław

www.ecolak.eu

+48 794 311 829


