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Popis poruchy 
Vzorové	praskání	nátěru	podobající	se	šupinám	kůže	aligátora.

Možné příčiny
•		použití	tvrdé	nátěrové	hmoty	např.	na	alkydové	bázi	na	pružnější	podkladovou	

nátěrovou	hmotu
•	nátěr	vrchní	barvy	na	nedostatečně	proschlý	základní	nátěr
•	rychlé	stárnutí	olejového	nátěru	vlivem	kolísání	teploty

Odstranění poruchy
Starý	 nátěr	 důkladně	 odstraňte,	 podklad	 obruste,	 oškrabejte	 a	 odmastěte.		
Dřevo napusťte	 bezbarvým	 FORTEKRYL napouštědlem	 a	 po	 zaschnutí	 na
třete	 lazurou	 na	 dřevo	 FORTEKRYL lazura KLASIK	 nebo	 FORTEKRYL lazura 
PREMIUM.	Při	požadavku	krycího	nátěru	použijte	systém	základního	a	vrchního	
nátěru.	Základní	nátěr	proveďte	barvou	ETERNAL na dřevo základní,	po	pro
schnutí	aplikujte	vrchní	nátěr	barvou	ETERNAL mat Revital.
Plechový	 podklad	 a	 kovové	 konstrukce	 obruste,	 rzí	 napadené	 a	 zkorodované	
plochy	očistěte,	odmastěte	přípravkem	ETERNAL odmašťovač.	Natřete	základ
ní	 antikorozní	 barvou	 ETERNAL antikor akrylátový,	 po	 zaschnutí	 aplikujte	
vrchní	nátěr	barvou	ETERNAL mat akrylátový,	ETERNAL lesk akrylátový.	Je	
možné	použít	také	barvu	ETERNAL na kovy	pro	základní	i	vrchní	nátěr.

1. Aligátorování



Blednutí a fleky

Popis poruchy	
Světlé	skvrny	či	celá	plocha	na	vnějších	stěnách	budov	nebo	vnitřních	stěnách	
interiérů	v	místech	s	intenzívním	slunečním	zářením.

Možné příčiny
Exteriér:	 •		použití	 tónované	 omítkoviny	 nebo	 nátěrové	 hmoty	 s	 nízkou	 odol

ností	vůči	UV	záření.	Jasné	červené,	žluté	a	modré	organické	pigmen
ty	mají	menší	odolnost.

	 •		světlé	skvrny	(mapy)	na	fasádě	vzniklé	při	nátěru	nevyzrálé	omítky
Interiér:	 •		použití	interiérové	tónované	barvy	na	nevyzrálou	omítku,	nezreago

vané	vápno	v	podkladu	rozloží	barevné	pigmenty	a	vzniknou	fleky
	 •		použití	interiérové	barvy	s	nestálobarevnými	pigmenty,	což	v	místě	

intenzivního	slunečního	záření	způsobí	vyblednutí	nátěru

Odstranění poruchy
Použití	interiérových	a	fasádních	barev	s	obsahem	stálobarevných	(anorganic
kých)	pigmentů.	Ověřte	vyzrálost	podkladu	 (min.	30	dní,	 raději	déle).	Kontro
lu	 proveďte	 ředěným	 roztokem	 fenolftaleinu.	 Růžový	 výsledek	 testu	 zname
ná,	 že	 omítka	 ještě	 není	 nevyzrálá.	Vnější	 omítku	 očistěte,	 omyjte,	 penetrujte		
přípravkem	 FORTE penetral nebo SANATHERM PN	 a	 natřete	 barvou	 SANA
THERM B akrylát	nebo	SANATHERM B silikon	se	stálobarevnými	pigmenty.
V	 interiéru	 volte	 světlejší	 tóny,	 kde	 vyblednutí	 není	 tak	 zřetelné.	 Použijte	 stá
lobarevné	malířské	barvy	ETERNAL IN,	ETERNAL IN plus.

2. Blednutí a fleky



Popis poruchy 
Dochází	ke	slepování	dvou	natřených	ploch,	které	jsou	k	sobě	pod	tlakem	při
tisknuty.	 Např.	 zavřená	 okenní	 křídla	 na	 okenní	 rám,	 dveře	 na	 zárubně	 apod.	
Někdy	dojde	až	k	odtržení	nátěru	od	podkladu.

Možné příčiny
•	nedostatečné	proschnutí	nátěru	před	zavřením	dveří	nebo	oken
•	použití	nevhodné	nátěrové	hmoty	s	dlouhou	dobou	protvrdnutí	(alkydy)
•	použití	nevhodné	nátěrové	hmoty	–	měkký	nátěr

Odstranění poruch
Poruše	je	možné	předejít	použitím	vhodného	tvrdého	nátěru	na	akrylátové	bázi	
určeného	pro	nátěry	dřevěných	oken	a	dveří.	Pokud	dojde	k	lokální	poruše,	poš
kozená	místa	přebruste	jemným	brusným	papírem	a	očistěte,	k	odmaštění	po
užijte	ETERNAL odmašťovač.	Místa	bez	nátěru	penetrujte	prostředkem	odpo
vídajícím	podkladu.	Kovový	podklad	natřete	antikorozním	základem	ETERNAL 
antikor akrylátový.	 Opravená	 místa	 následně	 přetřete	 vhodnou	 nátěrovou	
hmotou.
Při	 rozsáhlém	 poškození	 přebruste	 a	 očistěte	 celou	 plochu,	 místa	 bez	 nátěru		
penetrujte.	 Jako	 vrchní	 nátěr	 použijte	 nátěrovou	 hmotu	 odolnou	 blokování,		
s	vyšší	tvrdostí	a	rychlejší	dobou	zasychání,	např.	ETERNAL mat Revital	nebo	
ETERNAL lesk akrylátový.	Prvotní	dolepování	je	možné	omezit	potřením	styč
ných	ploch	mýdlem,	posypáním	klouzkem.

3. Dolepování



Popis poruchy 
Černé	tečky	či	rozsáhlejší	plochy	na	podkladu,	které	lze	snadno	setřít	prstem.

Možné příčiny
•		kondenzace	 vody	 na	 chladných	 místech	 s	 tepelnými	 mosty	 (okna,	 dveře,	

chladné	rohy	místnosti)
•	nedostatečné	větrání	místností	s	vysokou	vzdušnou	vlhkostí

Odstranění poruch
Interiérové	 stěny	 zasažené	 plísní	 navlhčete,	 za	 vlhka	 oškrábejte	 malbu	 až	 na	
podklad,	 nechejte	 důkladně	 vyschnout.	 Na	 suchou	 stěnu	 aplikujte	 přípravek	
SANATHERM odstraňovač plísní s	přesahem	cca	5–10	cm	od	hranice	zasažení	
plísní	 a	 nechte	 jej	 schnout.	 Finální	 nátěr	 proveďte	 interiérovou	 termoizolační	
barvou	ETERNAL IN Thermo.
Dřevo,	 dřevotříska,	 sololit	 –	 zasažená	 místa	 omyjte	 vodou.	 Za	 mokra	 povrch	
okartáčujte,	očistěte	a	nechejte	vyschnout,	pak	aplikujte	SANATHERM odstra
ňovač plísní.	Po	zaschnutí	přípravku	natřete	povrch	vhodně	zvolenou	nátěro
vou	hmotou.

4. Plíseň



Popis poruchy 
Na	nátěru	se	tvoří	otisky	předmětů,	které	byly	položené	na	podkladu.

Možné příčiny
•	použití	nekvalitního	(měkkého)	nátěru
•	předchozí	(základní)	vrstva	nátěru	není	dostatečně	proschlá
•	velká	tloušťka	nátěru,	spodní	vrstva	ještě	neproschla

Odstranění poruchy
Předejít	 těmto	 poruchám	 lze	 použitím	kvalitních	 materiálů	 s	vyšším	stupněm	
tvrdosti.	Pokud	k	 této	poruše	dojde,	poškozená	místa	přebruste,	hluboká	po
škození	 vytmelte	 vhodným	 tmelem.	 Následně	 celý	 povrch	 očistěte	 a	 odmas
těte,	doporučujeme	ETERNAL odmašťovač s	následným	oplachem	vodou.	Po	
oschnutí	 povrchu	 jej	 natřete	 vhodnou	 nátěrovou	 hmotou	 s	 vyšším	 stupněm	
tvrdosti,	rychlým	zasycháním	a	protvrdáním.
Pro	vrchní	nátěry	jsou	vhodné	nátěrové	hmoty	akrylátové	např.	ETERNAL lesk 
akrylátový,	 ETERNAL mat Revital,	 epoxidové	 ETERNAL epoxy stabil nebo	
polyuretanové	nátěrové	hmoty	SANAKRYL 2K PUR.

5.  Nízká odolnost  
proti otisku



Popis poruchy 
Roztrhnutí	 starého	 nátěru	 na	 kovovém	 podkladu	 minimálně	 v	 jedné	 vrstvě	
zpravidla	souběžnými,	nejprve	vlasovými	trhlinami,	později	dochází	k	šupino
vému	odlupování.

Možné příčiny
•	nedostatečné	obroušení	a	odmaštění	podkladu
•	provedení	nátěru	na	studeném	podkladu	pod	filmotvornou	teplotou
•	zvlhnutí	nátěru	před	vytvrdnutím
•	na	podkladu	ulpěly	separační	nečistoty,	nátěr	nedrží

Odstranění poruchy
Obruste	nesoudržný,	olupující	se	starý	nátěr.	Podklad	očistěte	a	důkladně	od
mastěte,	 doporučujeme	 ETERNAL odmašťovač,	 opláchněte	 vodou	 a	 nechte	
oschnout.	 Očištěná	 rezavá	 místa	 ošetřete	 barvou	 ETERNAL antikor akrylá
tový	 s	 doporučenou	 spotřebou	 a	 přetřete	 dvěma	 vrstvami	 nátěrové	 hmoty	
ETERNAL mat akrylátový,	 ETERNAL lesk akrylátový nebo	 samozákladující	
barvou	ETERNAL na kovy.	

Pozn.:	Barevné	kovy	a	pozinkovaný	plech	bez	známek	koroze	není	nutné	natírat	
antikorozním	základem.

6.  Praskání a olupování 
– kovové podklady



Popis poruchy
Roztrhnutí	starého	nátěru	minimálně	v	jedné	vrstvě	zpravidla	souběžnými,	nej
prve	vlasovými	trhlinami,	později	dochází	k	šupinovému	odlupování.

Možné příčiny
•		užití	nekvalitního	nebo	nevhodného	nátěru,	který	nemá	odpovídající	přídrž

nost	k	podkladu
•	tvrdý	vrchní	nátěr	nestačí	kopírovat	deformace	podkladu
•	nekvalitně	připravený	podklad	s	výskytem	separačních	nečistot
•	chybí	základový	nátěr	nebo	penetrace,	vrchní	nátěr	byl	natřený	na	holé	dřevo
•	provedení	nátěru	pod	filmotvornou	teplotou

Odstranění poruchy
Starý	olupující	se	nátěr	obruste	až	na	podklad.	Podklad	očistěte	a	otřete	vlhkým	
hadrem	nebo	opláchněte	čistou	vodou.	Po	zaschnutí	naneste	na	čistý	podklad	
FORTEKRYL napouštědlo,	u	krycích	nátěrů	také	ETERNAL na dřevo základní.	
Jako	vrchní	nátěr	zvolte	FORTEKRYL lazuru KLASIK	nebo	FORTEKRYL interi
érový lak pro	vnitřní	transparentní	nátěry.	Pro	krycí	nátěry	použijte	ETERNAL 
mat Revital,	ETERNAL lesk akrylátový.

7.  Praskání a olupování 
– dřevěné podklady



Popis poruchy 
Nátěr	 se	 odděluje	 od	 podkladu,	 tvoří	 větší	 nebo	 menší	 bublinky,	 které	 jdou	
snadno	odstranit.	Rubová	strana	nátěru	má	jiný	odstín	či	zbytky	podkladu	jako	
beton,	starý	nátěr,	lesklý	film.	U	kovového	podkladu	je	rub	hladký.

Možné příčiny
•	použití	alkydové	barvy	na	vlhký	podklad
•	nátěr	byl	vystaven	vysoké	vlhkosti	krátce	po	nanesení
•	nadměrná	penetrace	podkladu
•		špatně	odmaštěný	podklad,	zbytky	rzi,	prachu	a	nečistot	u	kovových	podkladů

Odstranění poruchy 
Odstraňte	 puchýřky,	 očistěte	 okolí,	 obruste.	 Zjistíteli	 nesoudržnost	 podkladu	
(dřevo,	beton)	odstraňte	část	podkladu	až	na	soudržnou	vrstvu,	vyrovnejte,	pe
netrujte	FORTE penetralem.	Betonové	podlahy	natřete	barvou	ETERNAL sta
bil,	dřevo	barvou	ETERNAL mat akrylátový.	Kovový	podklad	na	poškozených	
místech	obruste,	odmastěte	přípravkem	ETERNAL odmašťovač	a	opláchněte	
vodou.	 Očištěná	 rezavějící	 místa	 či	 plochy	 ošetřete	 antikorozním	 základem	
ETERNAL antikor akrylátový	 a	 vrchním	 nátěrem	 ETERNAL mat akrylátový	
nebo	samozákladující	barvou	ETERNAL na kovy.

8. Puchýřování



Popis poruchy
Žlutohnědé	 či	 nahnědlé	 zabarvení	 povrchu	 stěn	 v	 interiéru,	 které	 vznikne	
průsakem	 vody	 z	 poškozených	 rozvodů,	 prostupem	 dehtových	 skvrn	 z	 kouře		
i	dekoračních	válečků.	Tyto	skvrny	pronikají	skrz	další	malbu	do	nového	nátěru	
i	po	dalším	přetření.

Možné příčiny
•		použití	základního	nátěru,	který	není	dostatečně	odolný	skvrnám
•		voda	obsažená	v	nátěrové	hmotě	rozpustí	zbarvující	látky	v	podkladu	a	ty	pro

niknou	do	nového	nátěru

Odstranění poruchy
Povrch	 lokálně	očistěte,	případně	odmastěte	a	natřete	 jednou	vrstvou	 izolač
ního	 nátěru	 ETERNAL IN stop.	 Nátěr	 nechejte	 dobře	 zaschnout,	 minimálně	
6	 hodin	 podle	 podmínek.	 Pro	 dokonalé	 překrytí	 je	 možné	 nátěr	 opakovat.		
Finální	 dekorativní	 nátěr	 proveďte	 kvalitní	 interiérovou	 barvou	 ETERNAL IN,	
ETERNAL IN plus	nebo	termoizolační	barvou	ETERNAL IN Thermo.

9. Skvrny v interiéru



Popis poruchy
Nátěr	ztrácí	přilnavost,	loupe	se,	praská	a	odpadá.

Možné příčiny
•	nedostatečná	příprava	povrchu,	kde	zůstaly	nečistoty	a	mastnota
•		pozinkovaný	podklad	byl	konzervovaný	prostředkem,	který	běžný	odmašťo

vač	neodstraní	(vosky	aj.)
•	příliš	hladký	a	lesklý	povrch,	ke	kterému	nátěr	špatně	přilne

Odstranění poruchy
Nepřilnavou	 vrstvu,	 nečistoty	 a	 rez	 odstraňte	 obroušením.	 Povrch	 odmastě
te	 prostředkem	 ETERNAL odmašťovač a	 následně	 opláchněte	 čistou	 vodou.	
Po	uschnutí	natřete	odrezené	plochy	antikorozní	základovou	barvou	ETERNAL 
antikor akrylátový (plochy	s	vrstvou	zinku	základ	nevyžadují)	a	naneste	vrstvu	
vrchní	nátěrové	hmoty	ETERNAL mat akrylátový,	ETERNAL lesk akrylátový.	
Je	 možné	 rovněž	 použít	 barvu	 ETERNAL na kovy,	 která	 slouží	 pro	 základní	
i	vrchní	nátěr.

Pozn.:	Některé	nové	pozinkované	podklady	nelze	natřít,	je	nutné	nechat	povrch	
zoxidovat.

10.  Malá adheze k zinkovému 
a zinkovanému podkladu



Popis poruchy
Stékání	nátěrové	hmoty	po	povrchu	směrem	dolů,	tvoří	se	kapky.

Možné příčiny
•	použití	přeředěné	barvy
•	nanesení	příliš	silné	vrstvy	nátěru
•		nátěr	byl	nanášen	za	vysoké	vlhkosti	nebo	chladu,	kdy	nestačí	rychle	uschnout
•		při	aplikaci	stříkáním	byla	malá	vzdálenost	mezi	tryskou	stříkací	pistole	a	pod

kladem
•		velký	průměr	trysky	stříkací	pistole

Odstranění poruchy
Pokud	 je	 vrstva	 nátěru	 ještě	 roztíratelná,	 vzniklé	 kapky	 rozetřete	 štětcem.		
Zaschlý	nátěr	obruste,	očistěte	a	naneste	nátěr	nový	v	několika	tenčích	vrstvách.	
Většina	 nátěrových	 hmot	 je	 připravena	 pro	 natírání	 štětcem	 nebo	 válečkem,		
v	 konzistenci	 pro	 nátěr	 optimální,	 proto	 nátěrovou	 hmotu	 zbytečně	 neřeďte.	
Dodržujte	 doporučené	 pracovní	 podmínky	 a	 technologické	 přestávky	 uvede
né	v	návodu	k	výrobkům.	Nanášejte	raději	více	slabších	nátěrů,	než	jeden	silný,	
zvlášť	za	chladného	počasí,	kdy	vodou	ředitelné	nátěry	pomaleji	zasychají.

11. Stékání nátěru



Popis poruchy
Nerovnoměrný	lesk,	jas,	místy	matné	plochy.

Možné příčiny
•		nedostatečné	nebo	nerovnoměrné	rozetření	nátěru	na	podkladu
•		místa	se	silnější	nebo	slabší	vrstvou	s	různou	dobou	zasychání
•		nerovnoměrně	porézní	podklad
•		špatná	aplikace	vedoucí	k	překryvu	nátěru	
•		aplikace	za	nevhodných	podmínek	(chladno,	rosa),	nátěr	na	některých	místech	

nestačil	dostatečně	proschnout	a	byl	poškozen

Odstranění poruchy
Podklad	 přebruste,	 odstraňte	 separační	 nečistoty,	 odmastěte	 ETERNAL od
mašťovačem,	opláchněte	vodou	a	nechte	uschnout.	
Kovové a jiné podklady	přetřete	vhodným	vrchním	emailem	např.	ETERNAL
lesk akrylátový,	SANAKRYL 2K PUR	nebo	SANAKRYL 2K email.	Při	opravách
nátěrů	začněte	v	místě	nenatřeném	a	postupujte	do	natřené	plochy	a	zpět.	Čás
tečně	zaschlé	plochy	nenatírejte	před	jejich	úplným	zaschnutím.
Dřevěné podklady	v	interiéru	přetřete	FORTEKRYL podlahovým lakem nebo	
FORTEKRYL interiérovým lakem,	 pro	 krycí	 nátěry	 použijte	 ETERNAL lesk 
akrylátový,	SANAKRYL 2K email nebo	SANAKRYL 2K PUR.

12. Nerovnoměrný lesk



Popis poruchy
Na	nátěru	se	tvoří	skvrny	a	špína,	které	nejdou	odstranit	bez	poškození	nátěru.

Možné příčiny
•	byla	použita	méně	kvalitní	nátěrová	hmota,	vytvářející	porézní	nátěrový	film
•	aplikace	vrchního	nátěru	na	povrch	bez	základu	nebo	penetrace
•	zvětrání	starého	nátěru	(otevření	povrchu)

Odstranění poruchy
Tvorbě	 skvrn	 je	 možné	 předejít	 vhodnou	 přípravou	 podkladu	 (penetrací,		
základním	nátěrem,	fungicidním	přípravkem).	
Interiér:		 	Podklad	 penetrujte	 FORTE penetralem.	 Skvrny	 od	 vyto

pení,	cigaretového	kouře	a	jiné,	pronikající	z	podkladu,	izo
lujte	hmotou	ETERNAL IN stop	a	nechte	řádně	zaschnout.	
Poté	 přetřete	 kvalitní	 interiérovou	 barvou	 ETERNAL IN,	
ETERNAL IN plus.

Exteriér, fasády:		 	Znečištěná	místa	omyjte	vodou	se	saponátem,	opláchněte	
čistou	vodou,	přetřete	kvalitní	fasádní	barvou	SANATHERM 
B akrylát	 (silikon).	 Jeli	 stavba	 v	 blízkosti	 vegetace,	 je	
namístě	 k	 prevenci	 škod	 plísněmi,	 řasami,	 mechy	 apod.,		
použít	SANATHERM B silikon PREVENSIL.	Rozdílu	odstínů	
starého	a	nového	nátěru	zamezíte	přetřením	celé	plochy.

13.  Náchylnost ke vzniku 
skvrn



Popis poruchy
Pěnění	nátěru	a	jím	způsobené	prolákliny	(kráterky)	na	zaschlém	nátěru,	které	
vzniknou	prasknutím	bubliny	v	nátěrovém	filmu	během	zasychání.

Možné příčiny
•	rychlé	promíchání	nebo	protřepání	nátěrové	hmoty	v	obalu
•	použití	nekvalitní	barvy,	staré	disperzní	barvy
•	příliš	zředěná	nátěrová	hmota
•	rychlé	natírání	válečkem	nebo	štětkou
•	použití	lesklé	nátěrové	hmoty	na	porézní	povrch

Odstranění poruchy
Povrch	přebruste,	větší	kráterky	vytmelte	a	znovu	přetřete	neředěnou	nátěro
vou	hmotou.	Většina	nátěrových	hmot	je	připravena	pro	natírání	štětcem	nebo	
válečkem,	v	konzistenci	pro	nátěr	optimální,	proto	nátěrovou	hmotu	zbytečně	
neřeďte.	Pokud	barva	po	zamíchání	obsahuje	viditelné	bubliny,	nechejte	ji	od
stát,	bubliny	vystoupají	k	hladině	a	zmizí.
Porézní	podklady	před	nátěrem	penetrujte	FORTE penetralem,	vytmelte	nebo	
přetřete	hmotou	ETERNAL na dřevo základní,	po	zaschnutí	nátěr	přebruste.		
Na	očištěný	povrch	poté	naneste	vhodnou	vrchní	barvu	z	produkce	AUSTIS	a.s.

14. Pěnění a kráterky



15. Špatná kryvost

Popis poruchy
Nátěr	 nedostatečně	 kryje,	 barva	 podkladu	 prosvítá	 skrz	 nátěr	 a	 vytváří	 fleky.		
V	hloubce	nátěru	jsou	viditelné	mapy	a	šmouhy.	

Možné příčiny
•	nedostatečná	tloušťka	nátěru
•	použití	světlého	odstínu	na	tmavý	povrch
•		použití	 jasných	 odstínů	 (málo	 krycích)	 červené,	 žluté	 a	 modré	 tónovaných		

do	transparentních	bází
•	užití	nekvalitní	nátěrové	hmoty

Odstranění poruchy
Nekvalitní	 nátěr	 očistěte,	 odmastěte	 prostředkem	 ETERNAL odmašťovač 
s	následným	oplachem	čistou	vodou	a	povrch	natřete	kvalitní	nátěrovou	hmo
tou	ETERNAL mat akrylátový,	ETERNAL lesk akrylátový,	ETERNAL na kovy 
aj.	 Při	 nedostatečné	 tloušťce	 prvního	 nátěru	 aplikujte	 další	 vrstvu	 nátěrové	
hmoty	s	dodržením	doporučené	spotřeby.	Nedostatečně	krycí	nátěry	podetřete	
nátěrovou	hmotou	v	blízkém	odstínu	a	následně	přetřete	požadovaným	odstí
nem	vrchního	nátěru.



Popis poruchy
Nátěrová	hmota	se	špatně	rozlévá,	netvoří	hladký	film,	zůstávají	tahy	po	štětci	
nebo	stopy	po	válečku.

Možné příčiny
•		použití	nevhodné	nátěrové	hmoty	s	vysokou	viskozitou
•		použití	starého	nebo	nevhodného	štětce	(tvrdý	vlas)	či	válečku
•		vysoká	teplota	podkladu	a	okolí,	kdy	barva	rychle	zasychá
•		suché	a	větrné	počasí
•		nátěr	je	prováděn	na	slunci

Odstranění poruchy
Povrch	 pečlivě	 přebruste,	 vzniklé	 či	 původní	 nerovnosti	 přetmelte	 a	 očistě
te.	Nový	nátěr	proveďte	vhodnou	nátěrovou	hmotou.	Na	kovové	podklady	 je	
vhodné	použít	ETERNAL na kovy,	ETERNAL mat akrylátový,	ETERNAL lesk 
akrylátový	nebo	některý	z	průmyslových	emailů.
Na	dřevěné	podklady	použijte	ETERNAL mat Revital,	ETERNAL lesk akryláto
vý, při	požadavku	transparentních	nátěrů	je	do	interiéru	vhodný	FORTEKRYL 
podlahový lak nebo	FORTEKRYL interiérový lak.
Natírejte	 vždy	 kvalitními	 pomůckami	 (štětec,	 váleček),	 které	 jsou	 pro	 natírání	
daného	povrchu	doporučeny.	Nátěry	provádějte	za	odpovídajících	klimatických	
podmínek	doporučených	v	technických	listech	k	výrobkům.	Dodržujte	doporu
čená	ředění	nátěrových	hmot.

16. Špatný rozliv



Popis poruchy
Žlutohnědé	 či	 nahnědlé	 zabarvení	 povrchu	 nátěru,	 které	 je	 přičítáno	 migraci	
taninu	z	podkladu.	Je	to	typický	jev	pro	cedrové	a	mahagonové	dřevo	či	dřevo
třískové	podklady.

Možné příčiny
•		nedostatečné	základování	povrchu	před	vrchním	nátěrem
•		použití	základního	nátěru,	který	není	dostatečně	odolný	skvrnám

Odstranění poruchy
Tvorbě	skvrn	je	možné	předejít	vhodnou	přípravou	podkladu,	zejména	prove
dením	penetrace,	základního	nátěru,	izolačního	nátěru	zabraňujícího	pronikání	
skvrn	z	podkladu.
Podklad	přebruste,	dokonale	očistěte	a	penetrujte	přípravkem	FORTE penetral.	
Skvrny	pronikající	z	podkladu	izolujte	hmotou	ETERNAL IN stop a	nechte	řád
ně	zaschnout.	Poté	přetřete	kvalitním	vrchním	nátěrem	ETERNAL mat Revital,	
ETERNAL lesk akrylátový aj.

17. Taninové skvrny



Popis poruchy
Hluboké,	nepravidelné	trhlinky	na	povrchu	nátěru.

Možné příčiny
•		příliš	silná	tloušťka	nátěru,	zejména	epoxidového.	Vrchní	tenká	vrstva	zaschne	

rychleji	a	při	smrštění	se	povrch	potrhá
•		zalité	díry	se	silnou	vrstvou	nátěru
•		nátěr	 byl	 nanesen	 na	 podklad	 za	 vysoké	 teploty,	 vyšší	 než	 je	 doporučená		

pracovní	teplota	deklarovaná	výrobcem
•		nátěr	byl	krátce	po	nanesení	poškozen	chladem,	teplotou	nižší	než	 je	filmo

tvorná	teplota	deklarovaná	výrobcem

Odstranění poruchy
Podklad	obruste,	okartáčujte,	větší	poškození	vytmelte	a	opětovně	přebruste.	
Pokud	 je	 podkladový	 nátěr	 soudržný,	 postačí	 očištění	 a	 vytmelení	 prasklin		
s	následným	přebroušením.	Opravená	místa	přetřete	původním	materiálem.
V	 případě	 rozsáhlého	 poškození	 je	 nutné	 odpovídajícím	 způsobem	 upravit		
celou	 plochu	 a	 přetřít	 další	 vrstvou	 krycího	 nátěru.	 Vhodné	 jsou	 materiály		
ETERNAL mat akrylátový,	ETERNAL mat Revital,	ETERNAL lesk akrylátový,	
případně	průmyslové	materiály	SANAKRYL 2K PUR či	SANAKRYL 2K email.

18. Trhliny v nátěru



Popis poruchy
Vápenné	 výkvěty	 objevující	 se	 na	 nátěrech	 silikátových	 podkladů,	 jako	 jsou	
omítky,	betonové	povrchy,	fasády	a	zateplovací	systémy.	Výkvěty	tvoří	bílé	solné	
substance	na	povrchu	nátěru,	podobné	plísni.

Možné příčiny
•	byly	natírány	nevyzrálé	silikátové	podklady
•		vysoká	 vlhkost	 podkladu,	 voda	 vzlínající	 k	 povrchu	 vyplavuje	 vápenaté		

sloučeniny
•		nedostatečná	nebo	porušená	hydroizolace,	voda	transportuje	rozpustné	soli		

z	konstrukce,	po	odpaření	se	soli	koncentrují	na	povrchu	podkladu

Odstranění poruchy
Silikátové	 podklady	 nechejte	 vyzrát	 minimálně	 30	 dní.	 Výkvěty	 okartáčujte		
a	 očistěte.	 Povrch	 odmastěte	 a	 po	 vyschnutí	 penetrujte	 FORTE penetralem.	
Natřete	vhodným	vrchním	materiálem,	zamezujícím	vzniku	vápenných	výkvětů.	
Na	fasády	použijte	SANATHERM B akrylát,	SANATHERM B silikon,	v	blízkosti	
vzrostlé	vegetace	doporučujeme	SANATHERM B silikon PREVENSIL.
Fasády	 z	 cementotřískových	 desek	 a	 podobných	 materiálů	 natřete	 barvou	
ETERNAL mat akrylátový,	SANAKRYL akrylátový lak PROFI apod.	Podklady	
vystavené	srážkám	natřete	přípravkem	ETERNAL hydrofobizace W.	V	interiéru	
je	možné	použít	také	ETERNAL epoxy stabil.

19. Vápenné výkvěty



Popis poruchy
Nepravidelné	 tenké	výstupky	podobné	zvrásněnému	papíru,	které	se	snadno	
odlomí.

Možné příčiny
•	povrch	byl	znečištěný
•	barva	byla	nanesena	v	příliš	silné	vrstvě
•		natírání	při	příliš	horkém	nebo	příliš	chladném	vlhkém	počasí,	což	způsobilo,		

že	nátěrový	film	zaschnul	rychleji	na	povrchu	než	u	podkladu
•	nanesení	vrchního	nátěru	na	nedostatečně	vytvrzený	podkladový	nátěr
•	nevhodně	zvolený	vrchní	nátěr
•	nedostatečná	úprava	podkladu

Odstranění poruchy
Zvrásněnou	 barvu	 odstraňte	 oškrabáním	 nebo	 obroušením.	 Povrch	 očistěte,		
kovové	 podklady	 odmastěte,	 doporučujeme	 účinný	 prostředek	 ETERNAL 
odmašťovač s	následným	oplachem	vodou	a	nechte	oschnout.
Pro	vrchní	nátěr	zvolte	vhodnou	akrylátovou	barvu	jako	ETERNAL mat akrylátový,	
ETERNAL lesk akrylátový	nebo	ETERNAL na kovy.	Za	chladného	počasí	aplikujte	
větší	počet	tenkých	vrstev	nátěru,	které	rychleji	zaschnou.	V	podmínkách	extrém
ního	 tepla	 či	 vlhka	 okolního	 prostředí	 raději	 nenatírejte.	Věnujte	 pozornost	 také		
povrchové	 teplotě	 natíraného	 materiálu	 a	 informacím	 o	 doporučených	 podmín
kách	natírání	či	plošné	spotřebě,	které	jsou	uvedené	na	obalu	každého	výrobku.

20. Vrásnění nátěru



Popis poruchy
Vymývání	křídy	z	nadměrně	erodujícího	nátěru	do	oblasti	pod	ním.	U	spodního	
nátěru	dochází	ke	znehodnocení	vzhledu.	Poškození	se	projeví	světlými	šedavý
mi,	případně	barevnými	fleky.

Možné příčiny
•	použití	nekvalitního,	vysoce	pigmentovaného	nátěru
•	použití	interiérového	nátěru	do	exteriéru

Odstranění poruchy
Zasažené	plochy	s	velkým	rozsahem	poškození	očistěte,	nejlépe	vysokotlakým
čistícím	 zařízením	 tak,	 aby	 došlo	 k	 maximálnímu	 vymytí	 degradované	 křídy		
z	nátěru	zasažené	plochy.	Menší	plochy	očistěte	kartáčem.
Podklad	 penetrujte	 penetračním	 prostředkem	 prostředkem	 FORTE penetral	
nebo	SANATHERM PN.	Případné	skvrny	pronikající	z	podkladu	izolujte	hmotou	
ETERNAL IN stop a	nechte	řádně	zaschnout.	Poté	přetřete	kvalitní	fasádní	bar
vou	SANATHERM B akrylát nebo	SANATHERM B silikon.	Jeli	stavba	v	blízkos
ti	vegetace,	 je	namístě	k	prevenci	škod	plísněmi,	 řasami,	mechy	apod.,	použít	
SANATHERM B silikon PREVENSIL.

21. Vymývání křídy



Popis poruchy
Vývoj	 žlutého	 nádechu	 na	 stárnoucím	 nátěru,	 který	 lze	 pozorovat	 většinou		
u	laků	a	bílých	nátěrů.

Možné příčiny
•	oxidace	alkydových	nebo	olejových	pojiv	v	nátěrové	hmotě
•	teplo	od	radiátorů,	kotlů	a	jiných	zdrojů	tepla	působící	na	nátěr
•	působení	přímého	slunečního	záření

Odstranění poruchy
Předejít	tomuto	jevu	je	možné	použitím	nátěrových	hmot	s	akrylátovým	poji
vem,	které	na	rozdíl	od	pojiv	alkydových	či	olejových	nemá	tendenci	žloutnout.
Kovové	konstrukce	přebruste,	očistěte	a	odmastěte,	doporučujeme	účinný	pro
středek	ETERNAL odmašťovač s	následným	oplachem	vodou.	Pro	vrchní	nátěr	
kovových	 konstrukcí	 a	 plechu	 použijte	 ETERNAL mat akrylátový,	 ETERNAL 
lesk akrylátový,	ETERNAL na kovy nebo	ETERNAL na radiátory.	
Dřevěné	 konstrukce	 přebruste,	 očistěte	 a	 opětovně	 natřete	 barvou	 určenou		
k	obnovování	starých	nátěrů	ETERNAL mat Revital.

22. Žloutnutí nátěru



Popis poruchy
Drobné	rezavé	skvrnky	prostupujících	korozních	zplodin	na	základním	nátěru,	
které	vznikají	při	delší	prodlevě	mezi	očištěním,	odmaštěním	podkladu	a	samot
nou	aplikací	nátěrové	hmoty.

Možné příčiny
•		na	čištěném	podkladu	zůstala	neočištěná	místa	s	korozními	centry
•		po	odmaštění	a	oplachu	vodou	zůstal	podklad	dlouho	mokrý
•		materiál	 byl	 po	 očištění	 a	 odmaštění	 skladován	 delší	 dobu	 bez	 nanesení		

antikorozního	základu
•		nátěr	byl	prováděn	za	přítomnosti	zvýšené	vzdušné	vlhkosti	či	nízkých	teplot	

okolí	nebo	podkladu	
•		byla	použita	nekvalitní	základní	nátěrová	hmota

Odstranění poruchy
Zasažená	 místa	 přebruste,	 odstraňte	 korozní	 zbytky	 a	 nečistoty	 a	 odmastěte.		
Zajistěte	 rychlé	 vysušení	 podkladu	 po	 odmaštění	 nebo	 použijte	 odmašťova
cí	 prostředek	 s	 inhibitorem	 koroze	 (přísada	 bránící	 korozi).	 Bezprostředně	 po	
oschnutí	 	 podklad	 natřete	 kvalitním	 antikorozním	 základem,	 např.	 ETERNAL 
antikor akrylátový,	SANAKRYL antikor AK,	ETERNAL na kovy.	Po	zaschnu
tí	antikorozního	základu	aplikujte	další	vrstvy	vrchního	nátěru	např.	ETERNAL 
mat akrylátový,	ETERNAL mat Revital,	ETERNAL lesk akrylátový	a	další.

23. Blesková koroze



Popis poruchy
Jemné,	nepravidelné	trhlinky	na	vnější	omítce		nebo	na	zateplovacím	systému.	

Možné příčiny
•		dotvarování	stavebních	materiálů	v	konstrukci
•		nevhodné	podmínky	při	tuhnutí	a	tvrdnutí	hmot
•		vysoké	smrštění	vrchní	vrstvy
•		velký	podíl	jemných	částic	v	materiálu	vrchní	vrstvy
•		vysoké	 tepelné	 zatížení	 zateplovacího	 systému	 způsobené	 volbou	 tmavého	

odstínu	vrchní	dekorační	omítkoviny

Odstranění poruchy
Poškozený	povrch	omyjte	tlakovou	vodou,	poškozená	místa	vyspravte	a	nechej
te	vyzrát	nejméně	28	dní.	Po	vyschnutí	napusťte	celou	plochu	včetně	trhlinek	
hloubkovou	penetrací	FORTE penetral.	Po	zaschnutí	penetrace	přetřete	širo
kým	štětcem	vlasové	trhlinky	první	vrstvou	hmoty	ETERNAL elast.	Širší	trhlinky	
cca	0,3–0,5	mm	sanujte	pomocí	akrylátového	přetíratelného	tmelu	a	po	vyzrání	
přetřete	 hmotou	 ETERNAL elast.	 Po	 zaschnutí	 první	 vrstvy	 naneste	 na	 celou	
plochu	druhou	vrstvu	hmoty	ETERNAL elast	podle	doporučené	spotřeby.

Pozn.:	 Podrobný	 popis	 sanace	 trhlinek	 naleznete	 v	 aplikačním	 předpisu		
ETERNAL elast.

24.  Povrchové trhlinky  
na fasádách



Popis poruchy
Nazelenalé	nebo	šedé	mapy	či	rozsáhlé	plochy	na	stěnách	budov.	

Možné příčiny
•	fasády	–	málo	osluněné	severní	strany	domů
•	blízkost	stromové	zeleně	s	produkcí	pylu
•		nevhodně	zvolená	omítkovina	(drásaná)	s	vodorovnými	tahy,	kde	v	prohlub

ních	ulpívá	prach,	spory	plísní	a	pyl
•		dřevo	–	nevhodný	typ	nátěru	na	zastíněných	místech	(dřevěné	ploty)

Odstranění poruchy
Fasády:			Opláchněte	 fasádu	 tlakovou	 vodou.	 Po	 vyschnutí	 sanujte	 příprav

kem	 SANATHERM odstraňovač plísní,	 nejlépe	 válečkem	 a	 nechte	
vyschnout.	 Následně	 natřete	 fasádní	 barvou	 SANATHERM B silikon 
PREVENSIL v	požadovaném	odstínu.	Starší	fasády	před	nátěrem	penet
rujte	přípravkem	FORTE penetral,	na	novější	použijte	pro	první	vrstvu	
ředěnou	fasádní	barvu.

Dřevo:		 	Zasažená	místa	omyjte	vodou,	 obruste,	očistěte	a	nechte	vyschnout.		
Poté	 napusťte	 přípravkem	 SANATHERM odstraňovač plísní.	 Po	 za
schnutí	přípravku	natřete	dřevo	vhodně	zvolenou	nátěrovou	hmotou.

25. Biotické napadení
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