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NÁVOD K POUŽITÍ: Sejměte víčko a tlakem na 
ventil stříkejte barvu na požadovaný materiál.

UPOZORNĚNÍ: Tlakovou nádobu chraňte před 
sluncem a nevystavujte teplotám vyšším než 
50°C. Neprorážejte a nevhazujte do ohně ani po 
spotřebování. Nestříkejte do otevřeného ohně 
ani na žhavý materiál. Chraňte před požárem, při 
aplikování nekuřte. Udržujte mimo dosah dětí, 
aerosol je dráždivý pro oči. Opakované vystave-
ní aerosolu pokožce způsobuje její vysychání, 

nebo popraskání. Sprej nevdechujte. Při kon-
taktu s očima je okamžitě vypláchněte větším 
množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou 
radu. Nevyprazdňujte do odpadu. Po vypotřebo-
vání vyhoďte plechovku do kontejneru k tomuto 
účelu určenému. 
Při spolknutí vyhledejte lékařskou pomoc oka-
mžitě a ukažte lékaři plechovku, nebo tento 
návod. Používejte jen na dobře větratelných mís-
tech. Obsahuje formaldehyd. Může způsobit aler-
gickou reakci.

BARVY:

MASKOVACÍ BARVA
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Současná situace v rámci vojenských konflik-
tů z pohledu maskování nabírá na významu 
a její účelné praktikování je nutnou součástí 
všech ozbrojených složek. Účinné potlačení 
projevů bojové činnosti vede často k úspěš-
nému provedení bojové operace a přispívá tak 
nemalou měrou k úspoře nákladů spojených 
s vedením války a zejména ke snížení případ-
ných lidských životů.

V segmentu maskování je důležitou součástí 
barevné provedení povrchů materiálů potřeb-
ných ukrýt před všudypřítomnými zraky či 
senzory nepřátelských armád. Zejména uměle 
vytvořené produkty zcela zjevně nezapada-
jí do přirozeného přírodního prostředí a lid-
ské oko, a zejména to trénované, dokáže tyto 
produkty velmi snadno identifikovat. Aplikací  
EC Paint barev můžeme velmi snadno roz-
bít charakter právě takovýchto tvarů (útočná 
puška, ochranná přilba, nůž, apod.) EC Paint 
barvy lze použít i na textilní vybavení vojáka, 
tedy na samotnou uniformu či na jakoukoli 
použitelnou látku, kterou po aplikaci můžeme 
dále použít k cílenému nebo nouzovému mas-
kování.

Dalším projevem bojové činnosti jsou odlesky 
nejrůznějších objektů, které samy o sobě v pří-
rodě neexistují. Týká se to zejména hladkých 
černých či nerezových povrchů (hlavně ruč-
ních zbraní, čepele chladných zbraní, apod.). 
EC Paint barvy tyto nežádoucí odlesky elimi-
nují. Barva vytvoří ucelený či pouze částečný 
matný povrch.

Dalším přínosem EC Paint maskovacích barev 
je potlačení detekce vojáka jiným vojákem 
využívajícím přístroje pro noční vidění. Jde  
o tzv. NIR adaptabilitu, kdy přístroje pracující 
v režimu infračerveného snímaní dokáží dete-
kovat jejich odchylky odrazivosti. EC Paint 
barvy jsou technologicky navrženy tak, aby 
různé úrovně odrazivosti, přiblížily hodnotami 
jednu druhé. Tímto srovnámím se sníží míra 
detekovatelnosti, což je v noci velmi význam-
ný taktický prvek.

Díky široké škále nabízených odstínů EC Paint 
barev je zajištěna značná adaptibilita provoz-
ních zařízení. Lze tak snadno přizpůsobit sou-
dobé ozbrojené síly jakékoli oblasti nasazení, 
a to i během přesunů z jednotlivých oblastí 
do jiných, či pouze při jejich překonávání do 
cílových lokalit. EC Paint barvy poskytují kom-

pletní maskovací proměnlivost v polních 
podmínkách. Aplikace EC Paint 

barev je snadné rychlé a lze 
použít opakovaně pohým 

přestříkáním či přetře-
ním barev již apliko-

vaných. Barvy EC 

Paint lze také opakovaně odstraňovat pro ten-
to účel vyvinutým odstraňovačem.

Barvy EC Paint dále snižují teplotu vojenské-
ho zařízení sníženou absorbcí tepla slunečním 
zářením. Velmi často se stímto efektem setká-

me např. u černých ocelových objektů jako 
jsou útočné pušky, kulomety apod. Sluncem 
rozehřátá zbraň je nejen uživatelsky nepo-
hodlná, ale její zvýšená teplota může mít vliv 
na taktické vlastnosti (například na přesnost 
u odstřelovacích pušek) nebo na nežádoucí 
tepelnou stopu, kterou takto vydává.

Obdobným způsobem lze EC Paint barvy apli-
kovat na i na větší vojenské zařízení jako jsou 
vozidla nebo budovy. Pro tyto účely jsou dodá-
vány ve větších 5L kontejnerech a mohou se 
nanášet ručně natíracím válečkem či štětkou 
nebo se může požít nejrůznějších stříkacích 

pistolí. Snížením tepelné stopy zvyšujeme 
životnost bojového vybavení a účinnost tako-
véto techniky v boji.

EC Paint barvy jsou logisticky dobře uzpů-
sobeny pro požadavky standardů vyspělých 
armád.

MASKOVACÍ BARVY 
EC PAINT


