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Vlastnosti:
ETERNAL mat akrylátový je vodou ředitelná nátěrová hmota 

pro venkovní i vnitřní použití připravená z vodné disperze akrylátových 

kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. ETERNAL mat akry-
látový tvoří hedvábně matné nátěry s vysokou odolností na povětrnosti.

Oblast použití:
ETERNAL mat akrylátový je určen zejména k novým i udržovacím 

nátěrům pozinkovaného plechu (i bez předchozí oxidace), oceli natře-

né základním nátěrem, hliníku (přilnavost nutno předem ověřit). Lze jej 

použít i k nátěrům nepochozího betonu, vláknocementu, neglazované 

keramiky, mědi, dřeva, třískocementových a dřevotřískových desek a dal-

ších stavebních materiálů. Kvalitou vyhovuje pro zpracování při průmy-

slových aplikacích, např. při výrobě střešních krytin (betonové, plecho-

vé). ETERNAL mat akrylátový není vhodný pro vrchní nátěry oken, 

dveří, nábytku apod. Pro tyto účely jsou určeny ETERNAL mat Revital, 
ETERNAL lesk akrylátový, ETERNAL pololesk akrylátový.

Technické údaje:
Sušina  min. 50 hm. %

Spec. hmotnost  1,3 g/cm3

Objemová sušina 38,0 ± 1,0 obj. %

pH  8,0–10,5

Konzistence (4 mm/23 °C)  min. 20 s

Zasychání st. 1  35 min.

 st. 4  do 24 hod.

Mrazuvzdornost  500 cyklů (bez změny)

 hodnoceno na betonové střešní krytině

Přídržnost k podkladu  3,0 MPa (na betonu)

Spotřeba: 
• pozink, hliník  0,28–0,30 kg/m2 (2 vrstvy)

• betonová střešní krytina  0,28–0,30 kg/m2 (2 vrstvy)

• vláknocement  0,25–0,30 kg/m2 (2 vrstvy)

• dřevo, dřevovláknité desky  0,35–0,40 kg/m2 (2 vrstvy)

Spotřeba penetrace: 
0,15– 0,40 kg/m2 - dle savosti podkladu

Odstín:
01 – bílý, 02 – světle šedý, 03 – středně šedý, 04 – tmavě šedý, 05 – 

žlutý, 06 – zelený, 07 – červenohnědý, 08 – cihlově červený, 09 – tmavě 

hnědý, 010 – palisandr, 013 – černý, 014 – slonová kost, 016 – modrý, 

017 - světle žlutý, 018 – červená jahoda, 019 - světle hnědý, 021 – středně 

hnědý, 022 – tmavě zelený, 023 – višňový, 024 – přírodní dřevo

Centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují do odstínů podle 

vzorkovnic CSA, Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF, 

BS 5252 F, Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03. (výběr z více než 8 000 

odstínů).

Balení:
• standardní odstíny: 0,7 kg plechovky, 5 kg a 10 kg plastové obaly, 

•  odstíny tónované v systému CSA: 1 kg plechovky, 5 kg a 10 kg plas-

tové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
ETERNAL mat akrylátový se nanáší na suchý, dokonale očištěný 

a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic štětcem, válečkem, 

vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním, při teplotě podkladu 

a okolí v rozmezí 8 °C až 30 °C. ETERNAL mat akrylátový se nanáší 

ve dvou až třech vrstvách v časovém rozmezí min. 4 hodin (20°C) mezi 

nátěry. 

Pro aplikaci vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním se ETER-
NAL mat akrylátový neředí. Stříká se tlakem 200 bar tryskou č. 311 

nebo větší. (Ověřeno na zařízení VYZA vario.) Nářadí je nutné ihned po 

ukončení práce umýt vodou.

Příklady použití nátěrové hmoty 
ETERNAL mat akrylátový:   

Nátěr pozinkovaného a hliníkového plechu:
Nátěrovou hmotu ETERNAL mat akrylátový je možné použít 

k nátěru nového pozinkovaného plechu bez předchozí oxidace. Podklad 

je nutné pečlivě očistit od mechanických nečistot, zbytků uvolněných 

starých nátěrů a odmastit (nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL 
odmašťovač, nebo jiného vhodného saponátu s následným oplachem 

vodou). Případné i malé plochy nechráněného železa (šrouby, spoje, aj.) 

je nutné opatřit základním antikorozním nátěrem ETERNAL antikor 
akrylátový a to ve dvou vrstvách.

Celková tloušťka nátěru ETERNAL antikor akrylátový musí být 

min. 80 µm. Časový interval mezi nátěry je 5 hodin při teplotě 20°C. Poté 

následují dva nátěry neředěnou hmotou ETERNAL mat akrylátový 

s časovým odstupem mezi nátěry 24 hod. Přilnavost nátěru na 

hliníkovém plechu je nutné předem ověřit.

Nátěr ocelových podkladů:
Ocelové podklady je nutné pečlivě očistit od korozních zplodin, 

mechanických nečistot, zbytků uvolněných starých nátěrů a odmastit 

(nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného 

vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Připravený podklad 

se opatří jedním až dvěma nátěry barvou ETERNAL antikor akryláto-
vý, nebo ETERNAL na kovy s intervalem mezi nátěry 5 hodin. Po zas-

chnutí základního antikorozního nátěru se provedou dva nátěry hmo-

tou ETERNAL mat akrylátový s časovým odstupem mezi nátěry min. 

4 hodiny. 

akrylátová disperzní nátěrová hmota pro stavebnictví 
a ochranné nátěry střešních krytin

››  Výrobní číslo 9401

mat akrylátový 
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Nátěr betonové a vláknocementové střešní krytiny:
Starou krytinu je nutné dokonale zbavit mechanických 

nečistot, sazí a mechu, nepřilnavých starých nátěrů, degrado-

vaných povrchových vrstev a mastnoty. Takto připravený podklad 

se dokonale nasytí speciálním penetračním prostředkem FORTE 
penetral. Penetrujeme jedním nátěrem do nasycení podkladu. 

V okamžiku, kdy zaschlý penetrační prostředek začne vytvářet lesklý 

 ̧lm na povrchu krytiny, penetraci ukončíme. Po min. 6 hodinové 

technologické přestávce naneseme dva nátěry neředěnou hmotou 

ETERNAL mat akrylátový v časovém intervalu mezi nátěry asi 

4 hodiny podle teploty a vlhkosti prostředí. Při aplikaci na starší, značně 

porézní, nesoudržnou betonovou a vláknocementovou krytinu, je třeba 

provést zkoušku nátěru a vyžádat odbornou radu výrobce. 

Nátěry dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových 
desek:

Podklad se důkladně očistí, odstraní se pryskyřičná místa (např. 

vymytím pryskyřice nitroředidlem), povrch se lehce přebrousí jemným 

brusným papírem, natře se prostředkem FORTEKRYL napouštědlo 

s ochrannými účinky proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám 

a dřevokaznému hmyzu. V suchých interiérech je možné použít 

i penetrační nátěr FORTE penetral. Po zaschnutí penetrace (tj. podle 

použitého přípravku po 8–20 resp. cca po 6 hodinách) se povrch lehce 

přebrousí jemným brusným papírem a nanesou se dva nátěry barvou 

ETERNAL mat akrylátový s intervalem mezi nátěry 12 hod. Pro lesklý 

vzhled můžeme provést konečný nátěr hmotou ETERNAL lesk akry-
látový.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Noti  ̧kovaná 

osoba č. 1301.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

ETERNAL mat akrylátový zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou po-

moc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

mat akrylátový 
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Vlastnosti:
ETERNAL mat Revital je univerzální hedvábně matná vodou 

ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní použití připravená ze 

speciální síťovatelné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, 

plniv a aditiv. Tvoří poměrně tvrdé, elastické matné nátěry s vysokou 

odolností na povětrnosti a výbornou odolností blokování a to i při vyšší 

teplotě. Vyznačuje se velmi dobrou kryvostí, dobrým rozlivem, rychlým 

zasycháním a výbornou přilnavostí i ke starým syntetickým a olejovým 

nátěrům. 

ETERNAL mat Revital splňuje podmínky ČSN EN 71 část 3 

Bezpečnost hraček Migrace určitých prvků.

Oblast použití:
ETERNAL mat Revital je určen k vnitřním i venkovním nátěrům 

dřeva, dřevovláknových a dřevotřískových desek, sádrokartonu, nepo-

chozího betonu a kovových podkladů opatřených antikorozním nátě-

rem a třískocementových desek. 

Je vhodný pro nátěry okenních rámů a křídel, dveří, dveřních zárub-

ní, těles ústředního topení, školních tabulí, nábytku, jako např. dřevěných 

i kovových židlí, polic, laviček, klepadel na koberce, zařízení dětských hřišť 

apod. ETERNAL mat Revital je vhodný pro nové i obnovovací nátěry. 

Technické údaje:
Sušina min. 45 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost 1,25–1,30 g/cm3

pH 8,5–10,0

Výtoková doba F 4 min. 70 sec.

Zasychání st. 1 do 60 min.

                  st. 5 do 4 hod.

Tvrdost  ̧lmu (Persoz) 3 dny min. 20 %

                      10 dnů min. 25 % 

Spotřeba:
dřevo,dřevovláknové desky   0,22–0,35 kg/m2 (dvě vrstvy)

kovy 0,20–0,25 kg/m2 (dvě vrstvy)

beton, omítka 0,30–0,35 kg/m2 (dvě vrstvy)

Odstín:
201 bílý, 202 šedý, 205 žluť dubová, 206 zelený, 207 červeno-

hnědý, 209 hnědý, 213 černý, 214 slonová kost, 216 modrý, 217 žlutý, 

218 červený, 222 světle zelený

Balení:
0,1 kg, 0,35 kg, 0,7 kg plechovky, 2,8 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 oC až 25 oC. 

Nesmí zmrznout.

Zpracování:
ETERNAL mat Revital se nanáší na suchý, dokonale očištěný 

a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic a zbytků 

nepřilnavých nátěrů štětcem, válečkem, pneumatickým nebo vysoko-

tlakým bezvzduchovým stříkáním, při teplotě podkladu a okolí v roz-

mezí 8oC až 30oC a relativní vlhkosti max. 75%. Dle zvolené technologie 

nanášení se nátěrová hmota ředí vodou do max. 15 hm. %. Pro aplikaci 

vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním se ETERNAL mat Revital 
neředí. Stříká se tlakem 160 bar tryskou č. 311 nebo větší. (Ověřeno na 

zařízení VYZA vario.) ETERNAL mat Revital se nanáší ve dvou až třech 

vrstvách, dle požadované tloušťky, v časovém rozmezí min. 2 hodin 

(20oC). Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti je nutné časové rozmezí 

prodloužit. Prodloužení je nutné i u silně savých podkladů.

Příklady použití nátěrové hmoty ETERNAL mat Revital:

Nátěr ocelových podkladů:
Ocelové podklady je nutné pečlivě očistit od korozních zplodin, 

mechanických nečistot, zbytků uvolněných starých nátěrů a odmas-

tit (nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo ji-

ného vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Připravený 

a oschlý podklad se opatří jedním až dvěma nátěry barvou ETERNAL 
antikor akrylátový nebo ETERNAL na kovy s intervalem mezi nátěry 

4 hodiny. Po zaschnutí antikorozního nátěru se nanesou dvě vrstvy barvy 

ETERNAL mat Revital s časovým odstupem mezi nátěry 2 hodiny.

Nátěry dřeva, dřevovláknových a dřevotřískových 
desek:

Podklad se důkladně očistí od prachu a mechanických nečistot, 

odstraní se pryskyřičná místa (např. vymytím nitroředidlem), povrch se 

napustí prostředkem FORTEKRYL napouštědlo s ochrannými účinky 

proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a dřevokaznému 

hmyzu. V suchých interiérech je možné použít i penetrační prostředek 

FORTE penetral. Po zaschnutí penetrace se povrch přebrousí jemným 

brusným papírem. Dřevovláknové a dřevotřískové desky se poté opatří 

jedním nátěrem izolační barvy ETERNAL IN stop proti případnému 

průniku barevných skvrn z podkladu do vrchního nátěru. Po zaschnutí 

izolačního nátěru se povrch přebrousí jemným brusným papírem. Na 

připravený podklad se nanesou dva nátěry barvy ETERNAL mat Revital 
v časovém intervalu mezi nátěry 2 hodiny.

Nátěry betonových povrchů a omítek:
Minerální povrchy se zbaví nepřilnavých nátěrů, mechanických 

nečistot, zamaštěný povrch se důkladně odmastí (ETERNAL odmašťo-
vač). Suchý podklad se napustí přípravkem FORTE penetral a po jeho 

zaschnutí se nanesou dva nátěry barvou ETERNAL mat Revital s inter-

valem mezi nátěry 3 hodiny. K napuštění velmi savých podkladů (omítky) 

je možné použít i ETERNAL mat Revital naředěný vodou v poměru 

1 : 1. Minerální podklady musí být dostatečně zkarbonatované. 

univerzální disperzní akrylátová nátěrová hmota nové generace

››  Výrobní číslo 0502

mat Revital
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mat Revital

Nátěry třískocementových desek:
Povrch desek je nutné dokonale zbavit mechanických nečistot, 

nepřilnavých starých nátěrů, degradovaných povrchových vrstev 

a mastnoty. Takto připravený podklad se dokonale nasytí speciálním 

penetračním prostředkem FORTE penetral. Penetrujeme nejlépe jed-

ním nátěrem do nasycení podkladu. V okamžiku, kdy zaschlý penetrační 

prostředek začne vytvářet lesklý  ̧lm na povrchu, penetraci ukončíme. 

Po min. šesti hodinách od penetrace se nanesou dva nátěry barvy ETER-
NAL mat Revital s technologickou přestávkou 4 hodiny mezi nátěry. 

Certi� kace:
TZÚS Praha. Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

ETERNAL mat Revital zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. 

velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte 

lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte lékařské ošetření. Nevyvo-

lávejte zvracení.
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Vlastnosti:
ETERNAL pololesk akrylátový je univerzální vodou ředitelná 

nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní použití připravená z disperze 

akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a aditiv. Tvoří povrchově 

tvrdé, elastické pololesklé nátěry s vysokou odolností na povětrnosti 

a výbornou odolností blokování a to i při vyšší teplotě. Vyznačuje se vel-

mi dobrou kryvostí, dobrým rozlivem, rychlým zasycháním a výbornou 

přilnavostí i ke starým syntetickým a olejovým nátěrům. 

Oblast použití:
ETERNAL pololesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním 

nátěrům dřeva, dřevovláknových a dřevotřískových a třískocementových 

desek, sádrokartonu, minerálních podkladů a kovových podkladů 

opatřených antikorozním nátěrem. 

Je vhodný pro nátěry okenních rámů a křídel, dveří, dveřních zárub-

ní, těles ústředního topení, nábytku, jako např. dřevěných i kovových 

židlí, polic, laviček, klepadel na koberce apod. ETERNAL pololesk akry-
látový je vhodný pro nátěry nových podkladů i obnovovací nátěry. Není 

určen k nátěrům betonových podlah. 

Technické údaje:
Sušina min. 50 hm. % (RAL 8017 min. 46 hm. %)

Speci  ̧cká hmotnost 1,3 g.cm-3 (RAL 8017 1,2 g.cm-3)

pH 7,5–9,5

Viskozita (Brook  ̧eld A/5/10) min. 2500 mPas /23 °C/

Zasychání  st. 1 do 1 hod.

st. 5 do 5 hod. (RAL 8017 6 - 24 hod.)

Lesk 60 °  35–55 %

Tvrdost  ̧lmu (Persoz 10 dnů) min. 20 % (RAL 8017 min. 17 %)

Obsah těkavých organických látek 75 g/l

Spotřeba:
- dřevo,dřevovláknové desky  0,24–0,32 kg/m2 (dvě vrstvy) 

- kovy 0,24–0,30 kg/m2 (dvě vrstvy)

- minerální podklady, omítka 0,30–0,35 kg/m2 (dvě vrstvy)

- třískocementové desky 0,24–0,30 kg/m2 (dvě vrstvy)

Odstín:
bílý RAL 9003, slonová kost RAL 1015, tmavě hnědý RAL 8017; 

Centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují do světlých odstínů podle 

mnoha vzorkovnic. 

Balení:
0,35 kg, 0,7 kg plechovky

Skladování:
V originálních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout.

       

Zpracování:
ETERNAL pololesk akrylátový se nanáší na suchý, dokonale 

očištěný a odmaštěný podklad zbavený nesoudržných částic a zbytků 

nepřilnavých nátěrů štětcem, válečkem, pneumatickým nebo vysokot-

lakým bezvzduchovým stříkáním, při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 

8 °C až 30 °C a relativní vlhkosti max. 75 %. Dle zvolené technologie 

nanášení se nátěrová hmota ředí vodou do max. 10 hm. %. ETERNAL po-
lolesk akrylátový se nanáší ve dvou až třech vrstvách, dle požadované 

tloušťky, v časovém rozmezí min. 3 hodin (20 °C). Při nižší teplotě a vyšší 

relativní vlhkosti je nutné časové rozmezí prodloužit. Prodloužení je nut-

né i u silně savých podkladů. 

Příklady použití nátěrové hmoty ETERNAL pololesk 
akrylátový:

Nátěr ocelových podkladů:
Ocelové podklady je nutné pečlivě očistit od korozních zplodin, 

mechanických nečistot, zbytků uvolněných starých nátěrů a odmastit 

(nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného 

vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Připravený a oschlý 

podklad se opatří dvěma nátěry barvou ETERNAL antikor akrylátový 
nebo ETERNAL na kovy s intervalem mezi nátěry 4 hodiny. Po zaschnutí 

antikorozního nátěru se nanesou dvě vrstvy barvy ETERNAL pololesk 
akrylátový s časovým odstupem mezi nátěry 3–5 hodin.

Nátěry dřeva, dřevovláknových a dřevotřískových 
desek:

Podklad se důkladně očistí od prachu a mechanických nečistot, 

odstraní se pryskyřičná místa (např. vymytím nitroředidlem), povrch se 

napustí prostředkem FORTEKRYL napouštědlo s ochrannými účinky 

proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a dřevokaznému hmy-

zu. V suchých interiérech je možné použít i penetrační prostředek FORTE 
penetral. Po zaschnutí penetrace se povrch přebrousí jemným brusným 

papírem. Dřevovláknové a dřevotřískové desky se poté opatří jedním 

nátěrem izolační barvy ETERNAL IN stop proti případnému průniku 

barevných skvrn z podkladu do vrchního nátěru. Po zaschnutí izolačního 

nátěru se povrch přebrousí jemným brusným papírem. Na připravený 

podklad se nanesou dva nátěry barvy ETERNAL pololesk akrylátový 

v časovém intervalu mezi nátěry 3–5 hodin.

Nátěry minerálních podkladů a omítek:
Minerální povrchy se zbaví nepřilnavých nátěrů, mechanic-

kých nečistot, zamaštěný povrch se důkladně odmastí (ETERNAL 
odmašťovač). Suchý podklad se napustí přípravkem FORTE penetral 
a po jeho zaschnutí se nanesou dva nátěry barvou ETERNAL pololesk 
akrylátový s intervalem mezi nátěry 3 hodiny. K napuštění velmi savých 

podkladů (omítky) je možné použít i ETERNAL pololesk akrylátový 

naředěný vodou v poměru 1 : 1. Minerální podklady musí být dostatečně 

zkarbonatované. ETERNAL pololesk akrylátový není určen k nátěrům 

betonových podlah.

vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní pololesklé 
nátěry

››  Výrobní číslo 1405

pololesk akrylátový
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TNátěry třískocementových desek:
Povrch desek je nutné dokonale zbavit mechanických nečistot, 

sazí a mechu, nepřilnavých starých nátěrů, degradovaných povrcho-

vých vrstev a mastnoty. Takto připravený podklad se dokonale nasytí 

speciálním penetračním prostředkem FORTE penetral. Penetrujeme 

nejlépe jedním nátěrem do nasycení podkladu. V okamžiku, kdy zas-

chlý penetrační prostředek začne vytvářet lesklý  ̧lm na povrchu desek, 

penetraci ukončíme. Po min. šesti hodinách od penetrace se nanesou 

dva nátěry barvy ETERNAL pololesk akrylátový s technologickou 

přestávkou 3–5 hodin mezi nátěry. 

Certi� kace:
TZUS Praha. Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETER-

NAL pololesk akrylátový zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. 

velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte 

lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte lékařské ošetření. Nevyvo-

lávejte zvracení.

pololesk akrylátový
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Vlastnosti:
ETERNAL lesk akrylátový je univerzální jednosložková vodou 

ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylátových 

kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. ETERNAL lesk akry-
látový tvoří lesklé nátěry s výbornou odolností na povětrnosti.

Oblast použití:
ETERNAL lesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním lesklým 

nátěrům dřeva, dřevovláknových a dřevotřískových desek, sádrokartonu, 

betonu, vláknocementových výrobků a kovových podkladů opatřených 

antikorozním nátěrem. Je vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámů 

a těles ústředního topení.

Technické údaje:
Sušina  min. 45 hm. %

Spec. hmotnost  1,20 g/cm3

pH  7,5–9,5

Konzistence (4 mm – 23°C)  min. 40 s

Zasychání  st. 1  45 min.

 st. 4 do 24 hod.

Lesk  st. 1–2

Kryvost st. 2

Přilnavost st. 1

Odolnost hloubení 6 mm

Spotřeba:
0,28–0,33 kg/m2 (dvě vrstvy – konečný nátěr)

Odstín:
RAL 9003 bílý, RAL 1015 slonová kost, RAL 1028 žlutý, RAL 3020 

červený, RAL 5005 tmavě modrý, RAL 6029 tmavě zelený, RAL 7035 světle 

šedý, RAL 8017 tmavě hnědý, RAL 9005 černý 

Centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují do světlých odstínů podle 

vzorkovnic CSA, Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF, BS 

5252 F, Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03.

Balení:
0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly, 10 kg plastové obaly (pouze 

odstín RAL 9003 bílý)

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
ETERNAL lesk akrylátový se nanáší na suchý, dokonale očištěný 

a odmaštěný podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním, při teplotě podkladu 

a okolí v rozmezí 8 °C až 25 °C. Podle způsobu aplikace je možné nátěrovou 

hmotu ředit vodou v množství do 5 hm. % pro natírání štětcem, válečkem 

a bezvzduchovým stříkáním a do 10 hm. % při vzduchovém stříkání.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu neošetře-
ného dřeva:

1)  Odstranění pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice 

nitroředidlem)

2)  Napuštění povrchu prostředkem FORTEKRYL napouštědlo 

s ochrannými účinky proti dřevokazným a dřevozbarvujícím 

houbám a dřevokaznému hmyzu. V suchých interiérech je možné 

použít i penetrační prostředek FORTE penetral.
3)  Lehké přebroušení za sucha brusným papírem č. 150 po 4 hod. 

od napuštění.

4)  1 až 2 nátěry barvou ETERNAL na dřevo základní případně 

ETERNAL mat akrylátový stejného nebo blízkého odstínu 

s konečným nátěrem. Interval mezi jednotlivými nátěry je 4–6 

hod. (20°C). Doporučujeme přebroušení jednotlivých vrstev za 

sucha brusným papírem č. 220.

5)  2 až 3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem ETERNAL lesk 
akrylátový.

Doporučený postup pro úpravu již ošetřeného dřeva:
1) Obroušení starého nátěru za sucha brusným papírem č. 150.

2)  2 až 3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem ETERNAL lesk 
akrylátový, interval mezi jednotlivými nátěry 4–6 hod.

Doporučení:
ETERNAL lesk akrylátový je výhodné nanášet válečkem, vhodné 

je i použití speciálních štětců pro akrylátové barvy. Na větší celistvé plo-

chy se doporučuje aplikace stříkáním. Na barevně nejednotných pod-

kladech a při výrazném rozdílu odstínu podkladu a nového nátěru (černý 

podklad, bílý vrchní nátěr) doporučujeme provést nejprve dva nátěry 

barvou ETERNAL mat akrylátový odstínu blízkého s vrchním lesklým 

nátěrem.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu kovových 
výrobků a ocelových konstrukcí:

1)  Dva nátěry antikorozní základní barvou ETERNAL antikor akry-
látový, nebo barvou ETERNAL na kovy. Celková tloušťka nátěru 

min. 80 µm.

2) Přebroušení nátěru brusným papírem č. 220.

3)  Dva až tři nátěry disperzním lesklým emailem ETERNAL lesk 
akrylátový. Doba zasychání jednotlivých vrstev 4–6 hod.

Nátěry minerálních podkladů:
Minerální podklady je nutné zbavit všech vrstev malířských barev 

a nepřilnavých nátěrů. Dostatečně zkarbonatovaný povrch se nejprve 

napustí penetračním přípravkem FORTE penetral a po 4 hod. se prove-

dou dva až tři nátěry disperzním lesklým emailem ETERNAL lesk akry-
látový s přestávkou mezi dvěma nátěry 4–6 hod.

vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní vrchní 
lesklé nátěry dřeva a ocelových konstrukcí

››  Výrobní číslo 9706

lesk akrylátový
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Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Noti  ̧kovaná 

osoba č. 1301.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

ETERNAL lesk akrylátový zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou po-

moc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

lesk akrylátový
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Vlastnosti:
ETERNAL na kovy je vodou ředitelná samozákladující nátěrová 

hmota k přímému použití na kovové podklady na bázi disperze modi-

 ̧kované akrylátové pryskyřice, speciálních antikorozních pigmentů, 

plniv a aditiv upravujících vlastnosti. Vyznačuje se vysokou adhezí na 

kovových podkladech a to i na zinku, lehkých kovech a antikorozních 

ocelích, zvýšenou ochranou proti korozi, vysokou odolností UV záření 

a povětrnostním vlivům.

Oblast použití:
ETERNAL na kovy je určen pro základní i vrchní nátěry kovových 

konstrukcí, stožárů, vnějších povrchů nádrží, potrubí, plotů, zábradlí, 

plechové krytiny, trubek, plechů, a dalších kovových výrobků z oceli, litiny, 

zinku, titanzinku, antikorozních ocelí, hliníku, mědi, mosazi i v prostředí 

s vyšším korozním zatížením. Je vhodný k nátěrům pozinkovaného ple-

chu i bez předchozí oxidace. Na neznámých podkladech je nutné prové-

st zkoušku přilnavosti. 

Technické údaje:
Sušina  odstín 441 min. 47 % 

  odstín 442 min. 49 % 

  odstín 406 min. 51 % 

  ostatní odstíny min. 52 %

Spec. hmotnost  1,28–1,35 g/cm3

Objemová sušina min. 40 obj. %

pH  7,5–9,5

Zasychání  st. 1  do 1 hod.

 st. 5  do 5 hod.

Tvrdost kyvadlem  min. 16%

Přilnavost  st. 0–1

Bod vzplanutí  >100°C

Spotřeba:
0,12–0,17 kg/m2 (jedna vrstva)

Odstín:
401 bílá, 402 světle šedá, 406 zelená, 407 červenohnědá, 410 pal-

isandr, 413 černá, 423 višňová, 441 stříbrná, 442 měděná, 454 kovářská 

tmavě šedá, 460 kovářská černá

Balení:
0,35 a 0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly, odstíny 402, 407, a 410 

10 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Kovové podklady je nutné před nátěrem zbavit veškerých nečistot, 

nepřilnavých starých nátěrů a korozních zplodin a odmastit (nejlépe 

roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač nebo jiného vhodného 

saponátu s následným oplachem vodou).

Zpracování:
ETERNAL na kovy se po řádném promíchání nanáší na připravený 

kovový podklad štětcem, válečkem, vzduchovým nebo bezvzduchovým 

stříkáním při teplotě podkladu i prostředí nejméně 10 °C v 1–3 vrstvách 

s přestávkou mezi nátěry min. 4 hodin (20°C) tak, aby celková spotřeba 

byla 0,30–0,36 kg/m2. Nátěry ocelových podkladů je třeba provádět 

v suchém prostředí. Za chladného počasí je vhodné provést nejprve 

jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Při aplikaci vysokotlakým 

bezvzduchovým stříkáním se ETERNAL na kovy stříká neředěný tlakem 

180 bar tryskou č. 311 nebo větší. (Ověřeno na zařízení VYZA vario.) 

Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. 

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

ETERNAL na kovy zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní 

oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vo-

dou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou po-

moc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

ETERNAL na kovy je klasi  ̧kován jako nebezpečný pro životní 

prostředí. Obsahuje fosforečnan zinečnatý. Toxický pro vodní organismy, 

s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

ETERNAL na kovy obsahuje fosforečnan zinečnatý. Škodlivý pro 

vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do život-

ního prostředí.

barva pro základní i vrchní nátěry na všechny druhy kovových 
podkladů 

››  Výrobní číslo 1007

NA KOVY
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Vlastnosti:
ETERNAL odmašťovač je vodou ředitelný koncentrát pro přípravu 

velmi účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro čištění 

středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. 

Je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. 

Neobsahuje hydroxidy.

Oblast použití:
ETERNAL odmašťovač je určen k čištění a odmašťování kovových 

povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou 

ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro 

mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové 

čištění skla apod.

Technické údaje:
Spec. hmotnost  1,05–1,1 g/cm3

pH 1 % roztoku  10,5–11,5

Balení:
0,5 kg plastová láhev, 5 kg plastový obal

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
Před použitím se ETERNAL odmašťovač ředí vodou (nejlépe 

měkkou až středně tvrdou 0,7 až 2,5 mmol/l) na 5 % až 15 % roztok 

(tj. 1 : 20 až 3 : 20). Pro konkrétní případy lze ETERNAL odmašťo-
vač po vyzkoušení ředit i v jiném poměru. Odmašťování lze provádět 

ručně, nízkotlakým i vysokotlakým postřikem, namáčením, ETERNAL 
odmašťovač lze použít v ultrazvukových i jiných profesionálních 

zařízeních. Odmašťování je možné provádět při teplotě zvýšené na 

40–60 °C. Po každé operaci doporučujeme oplach vodou. 

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETER-

NAL odmašťovač zdraví. Při práci používejte vhodný pracovní oděv, ru-

kavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, 

oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Poraďte se s lékařem. Při nadýchání postiženého přemístěte na čerstvý 

vzduch, zajistěte naprostý klid. Při zástavě dýchání zaveďte umělé 

dýchání z plic do plic, přivolejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, 

vypijte asi 0,5 l vlažné vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte 

zvracení.

Nepěnivý odmašťovací prostředek koncentrát

››  Výrobní číslo 1006

odmašťovač
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TVlastnosti:
ETERNAL antikor akrylátový je vodou ředitelná antikoro-

zní základní nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylá-

tových kopolymerů modi  ̧kované alkydem, speciálních antikorozních 

pigmentů, plniv a aditiv upravujících vlastnosti nátěrové hmoty.

Oblast použití:
ETERNAL antikor akrylátový je určen k ochraně kovových kon-

strukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i na lehké kovy, lze jej 

použít pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezoxido-

vaným pozinkovaným plechem. 

Technické údaje:
Sušina  min. 55 hm. %

Spec. hmotnost  1,3 g/cm3

Objemová sušina 44,0 ± 1 obj. %

pH  7,5–9,5

Konzistence (Ford 4 mm – 23°C)  min. 50 s

Zasychání  st. 1  60 min.

 st. 4  5 hod.

Tvrdost kyvadlem min. 20%

Přilnavost (ČSN ISO 2409) st. 1   

Spotřeba:
0,12–0,16 kg/m2 (1 vrstva)

Odstín:
07 červenohnědý, 02 šedý

Balení:
0,7 kg plechovky, 5 kg a 10 kg plastové obaly 

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
ETERNAL antikor akrylátový se nanáší na dobře očištěný kovový 

podklad zbavený veškerých nepřilnavých starých nátěrů a korozních 

zplodin (např. rotačním ocelovým kartáčem) a odmaštěný (nejlépe 

roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač nebo jiného vhod-

ného saponátu s následným oplachem vodou). Barvu je nutno nanášet 

bezprostředně po očištění podkladu.

Zpracování:
ETERNAL antikor akrylátový se nanáší štětcem, válečkem, 

vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu 

i prostředí v rozmezí 10 až 30 °C. Pro nanášení štětcem nebo válečkem 

se ETERNAL antikor akrylátový neředí. Pro stříkání jej lze naředit na 

potřebnou konzistenci podle použité techniky max. 10 % hm. vody. Není 

určen pro stříkání elektrickými vibračními pistolemi. Nanáší se ve 2 vrst-

vách tak, aby celková tloušťka nátěru byla minimálně 80 µm. Doba mezi 

jednotlivými nátěry je 5 hod. (20°C). Nátěry ocelových podkladů je třeba 

provádět v suchém prostředí. Za chladného počasí je vhodné provést 

nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Zaschlý základní 

nátěr je nutné přetřít (1–2 vrstvy) vrchní nátěrovou hmotou například 

ETERNAL mat akrylátový. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce 

umýt vodou. 

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETER-

NAL antikor akrylátový zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou po-

moc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

antikorozní nátěrová hmota pro základní nátěry ocelových 
konstrukcí

››  Výrobní číslo 9515

antikor akrylátový
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TVlastnosti:
ETERNAL na radiátory je speciální vodou ředitelná nátěrová hmo-

ta na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv 

a speciálních aditiv. Tvoří poměrně tvrdé, elastické lesklé nátěry velmi 

dobře odolávající teplotě do 100 °C, odolné blokování a nežloutnoucí 

i při této teplotě. Má velmi dobrou kryvost, vynikající rozliv, rychlé zasy-

chání a výbornou přilnavost i na starých syntetických nátěrech. 

Oblast použití:
ETERNAL na radiátory je určen k vrchním nátěrům topných těles 

horkovodního vytápění. Natírat lze i vlažné radiátory (do 25 °C), teplotu je 

možné opatrně zvyšovat již hodinu po nátěru. ETERNAL na radiátory 

lze použít i pro vnitřní i venkovní vrchní nátěry kovů opatřených základ-

ním nátěrem a jiných podkladů, kde jsou požadovány nežloutnoucí ne-

blokující nátěry, např. oken, dveří, laviček, zábradlí apod. ETERNAL na 
radiátory je vhodný pro nové i obnovovací nátěry. 

Technické údaje:
Sušina min. 50 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost 1,20 g/cm3

pH 7,5–9,5

Konzistence (4 mm – 23°C) min. 40 s

Zasychání st. 1 do 45 min.

     st. 4 do 24 hod.

Lesk st. 1–2

Kryvost  st. 2

Přilnavost st. 1

Odolnost hloubení  6 mm

Spotřeba:
0,28–0,33 kg/m2 (2 vrstvy - konečný nátěr) 

Odstín:
bílý 

Balení:
0,7 kg plechovky, 3 kg plastové obaly 

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
ETERNAL na radiátory se po řádném promíchání nanáší ve dvou 

vrstvách na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný podklad zbavený 

nesoudržných částic a zbytků nepřilnavých nátěrů štětcem, válečkem 

nebo stříkáním při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 25 °C. In-

terval mezi nátěry je 4–6 hodin (20 °C). Podle způsobu aplikace je možné 

ETERNAL na radiátory ředit vodou do 10 %. Použité nářadí je nutné 

ihned po ukončení práce umýt vodou.

Příklady použití nátěrové hmoty ETERNAL na radiátory:

Nátěr nových ocelových a litinových radiátorů:
Radiátory je nutné pečlivě očistit od rzi, mechanických nečistot 

a odmastit (nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, 

nebo jiného vhodného saponátu s následným oplachem vodou). 

Připravený oschlý podklad se opatří dvěma nátěry antikorozní základní 

barvy ETERNAL antikor akrylátový nebo barvy ETERNAL na kovy. 

Zaschlý antikorozní nátěr se podle potřeby přebrousí brusným papírem 

č. 220 a radiátory se opatří dvěma nátěry emailu ETERNAL na radiátory 

s časovým odstupem mezi nátěry 4–6 hodin.

Obnovovací nátěr ocelových a litinových radiátorů:
Radiátory je nutné pečlivě očistit od rzi, mechanických nečistot, 

zbytků uvolněných starých nátěrů a odmastit (nejlépe roztokem kon-

centrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného vhodného saponátu 

s následným oplachem vodou). Místa, kde je obnažený kov se natřou 

antikorozní základní barvou ETERNAL antikor akrylátový nebo bar-

vou ETERNAL na kovy. Po zaschnutí antikorozního nátěru se brusným 

papírem č. 220 přebrousí vystupující vady původního nátěru (kapky, 

potekliny apod.) a bezprostřední okolí oprav provedených antikorozní 

základní barvou a radiátory se opatří jedním až dvěma nátěry emailu 

ETERNAL na radiátory s časovým odstupem mezi nátěry 4–6 hodin.

Nátěr hliníkových radiátorů:
Hliníkové radiátory s přilnavým starým nátěrem i dosud nenatřené 

je nutné pečlivě očistit od mechanických nečistot, zbytků uvolněných 

starých nátěrů a odmastit (nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL 
odmašťovač, nebo jiného vhodného saponátu s následným opla-

chem vodou). Brusným papírem č. 220 se přebrousí vystupující vady 

původního nátěru (kapky, potekliny apod.) a radiátory se opatří dvěma 

nátěry emailu ETERNAL na radiátory s časovým odstupem mezi 

nátěry 4–6 hodin.

Nátěr dřeva:
Podklad se důkladně očistí od prachu a mechanických nečistot, 

odstraní se pryskyřičná místa (např. vymytím nitroředidlem), povrch 

se napustí prostředkem FORTEKRYL napouštědlo s ochrannými 

účinky před napadením dřevokaznými a dřevozbarvujícími hou-

bami a dřevokazným hmyzem. V suchých interiérech je možné použít 

i penetrační prostředek FORTE penetral. Po zaschnutí impregnace se 

povrch lehce přebrousí jemným brusným papírem. Výrobky, u kterých 

záleží na dokonalém hladkém povrchu, se opatří jedním až dvěma nátěry 

hmotou ETERNAL na dřevo základní případě ETERNAL mat Revital. 
Zaschlý nátěr se přebrousí jemným brusným papírem. Na připravený 

podklad se nanesou dva až tři nátěry emailu ETERNAL na radiátory 

s časovým intervalem mezi nátěry 4–6 hodin. Při obnově nátěru se starý 

nátěr po očištění a odmaštění přebrousí jemným brusným papírem 

a opatří dvěma nátěry emailu ETERNAL na radiátory s časovým odstu-

pem mezi nátěry 4–6 hodin.

vodou ředitelná nátěrová hmota pro vrchní lesklé nátěry těles 
ústředního topení

››  Výrobní číslo 0701

na radiátory
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Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

ETERNAL na radiátory zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte 10–15 

min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte 

lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 

0,5 l vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

na radiátory
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trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné 
opravy střešní krytiny

››  Výrobní číslo 0702
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na střechy

›› ver. 03-15

Vlastnosti:
ETERNAL na střechy je vodou ředitelná pružná nátěrová hmota 

s  hydroizolačními vlastnostmi na bázi vodné disperze akrylátových 

kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. ETERNAL na střechy 

po zaschnutí vytváří nátěrový  ̧lm trvale pružný i při nízkých teplotách 

s vynikající adhezí k vláknocementu a betonu, dlouhodobou životností 

na povětrnosti, vysokou odolností UV záření a chemickým spadům. Po-

mocí nátěrové hmoty ETERNAL na střechy je možné zakrýt a utěsnit 

drobné trhlinky v podkladu.

Oblast použití:
ETERNAL na střechy je určen k nátěrům střešní krytiny 

z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních 

tašek a dřevěných šindelů. Lze jej použít i na ochranné nátěry krytiny 

z asfaltových pásů, krytiny typu Onduline, po konzultaci s výrobcem 

i na plechové krytiny opatřené antikorozním základním nátěrem a pozin-

kovaného plechu. ETERNAL na střechy je určen k nátěrům střech se 

sklonem minimálně 10°. 

Technické údaje:
Sušina  min. 67 hm.% 

Spec. hmotnost  1,38 g /cm3

pH  8,0–10,5

Viskozita (Brook  ̧eld A/5/10)  min. 10 Pas (23°C)

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Vodotěsnost  0,0 litru /m2 hod.

Tažnost  100 %

Přídržnost na vláknocementu 0,7 MPa

Spotřeba: 
0,50–0,55 kg/m2 (konečný nátěr)

        

Odstín: 
302 šedý, 306 zelený, 307 červenohnědý, 309 hnědý, 

323 višňový

Balení: 
5 kg a 10 kg plastové obaly

Skladování: 
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5°C do 25°C. 

Nesmí zmrznout!  

Zpracování:
ETERNAL na střechy se po řádném promíchání nanáší na připra-

vený podklad štětcem, válečkem, nebo vysokotlakým stříkáním v jedné 

nebo dvou vrstvách při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 30 

°C. Při aplikaci vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním se ETERNAL na 
střechy stříká neředěný tlakem 250 bar tryskou č. 517 nebo větší. (Ově-

řeno na zařízení VYZA vario.) Případný druhý nátěr je možné nanášet po 

min. 12 hod. Nářadí je nutné ihned po aplikaci umýt vodou.

Krytinu je nutné dokonale zbavit mechanických nečistot, sazí 

a mechu, nepřilnavých starých nátěrů, degradovaných povrchových vrs-

tev a odmastit (nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, 

nebo jiného vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Čistý 

savý podklad se dokonale nasytí speciálním penetračním prostředkem 

FORTE penetral. Asfaltovou krytinu není nutné penetrovat. Penetruje-

me jedním nátěrem do nasycení podkladu. V okamžiku, kdy penetrační 

prostředek začne vytvářet lesklý  ̧lm na povrchu krytiny, penetraci ukon-

číme a přebytečný penetrační prostředek setřeme. Po technologické 

přestávce min. 6 hodin naneseme ETERNAL na střechy. 

Při aplikaci na starší, velmi porézní a nesoudržnou krytinu je třeba 

provést zkoušku nátěru a vyžádat odbornou radu výrobce.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

ETERNAL na střechy zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte 10–15 

min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte 

lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte ústa vlažnou vodou 

a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvra-

cení. 
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TETERNAL na bazény je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi 

vodné disperze akrylového kopolymeru, pigmentů, plniv a speciál-

ních aditiv. Konečný nátěr má velmi dobrou odolnost dlouhodobému 

zatížení vodou, odolává působení přípravků bazénové chemie a má 

velmi dobrou odolnost na povětrnosti.

Oblast použití:
ETERNAL na bazény je určen k povrchové úpravě betonových 

bazénů a okolních betonových ploch. ETERNAL na bazény je vhodný 

i k nátěru kovových bazénů a sudů, jejichž povrch je opatřen kvalitním 

antikorozním nátěrem jako je např. SANAKRYL antikor EP. Lze jej 

použít i k nátěrům laminátových bazénů a lodí. Není určen k nátěrům 

bazénů a nádob z polypropylenu ani polyetylenu.

Technické údaje:
Sušina  min. 55 hm. %

Spec. hmotnost  1,26 g/cm3

pH  8,0–9,5

Viskozita  min. 800 mPas (23°C)

Kryvost  st. 1

Zasychání  st. 1  max. 45 min.

 st. 5  max. 24 hod.

Tvrdost  ̧lmu po 30 dnech  min. 25 %

Spotřeba:
0,3–0,5 kg/m2 (2 vrstvy)

Odstín:
světle modrý

Balení:
1 kg, 5 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 

25°C. Nesmí zmrznout! 

Zpracování:
ETERNAL na bazény se nanáší na suchý (vlhkost podkladu 

může být maximálně 5 hm. %), soudržný (pevnost v tahu povrchových 

vrstev betonu min. 1,5 MPa) a vyzrálý (min. 28 dní) betonový podklad, 

zbavený všech nečistot, mastnoty a zbytků nátěrových hmot. Nový 

a hlazený betonový podklad se musí před aplikací otryskat nebo obrousit. 

Dobře připravený betonový podklad se musí napustit penetračním 

prostředkem FORTE penetral. Minimální doba zasychání penetračního 

prostředku je 4 hod. Kovové podklady musí být před aplikací nátěrové 

hmoty ETERNAL na bazény povrchově upraveny kvalitní antiko-

rozní barvou, odolávající dlouhodobému působení vody, jako např. 

SANAKRYL antikor EP. Laminátové podklady je nutné dokonale očistit 

(nejlépe povrchově přebrousit jemným brusným papírem) a odmastit 

(nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného 

vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Za nátěry prove-

dené bez předchozí řádné přípravy podkladu nelze poskytnout záruky.

ETERNAL na bazény se nanáší na dobře připravený podklad 

širokým štětcem, malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním 

ve dvou vrstvách, s přestávkou mezi jednotlivými nátěry 4–24 hod., dle 

klimatických podmínek. ETERNAL na bazény lze podle druhu aplikace 

ředit max. 5 až 10 % vody. Nátěry lze provádět v rozmezí teplot 8°C až 

30°C.

Venkovní nátěry se nesmějí provádět za intenzívního přímého 

slunečního svitu. Vodu lze do povrchově upraveného bazénu napouštět 

nejdříve po 7 dnech od provedení druhého nátěru. Pracovní nářadí je 

nutné ihned po použití umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Noti  ̧kovaná 

osoba č. 1301.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

ETERNAL na bazény zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vo-

dou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou po-

moc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

vodou ředitelná nátěrová hmota odolná dlouhodobému zatížení 
vodou, určená zejména k povrchové úpravě bazénů

››  Výrobní číslo 0203

na bazény
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Vlastnosti:
ETERNAL antibakteriální je speciální vrchní nátěrová hmota 

pro vnitřní i venkovní použití určená k potlačení biotických projevů na 

stavebních površích. Nátěr hmotou ETERNAL antibakteriální účinně 

potlačuje růst plísní a širokého spektra bakterií, přitom neobsahuje 

žádné biocidní složky, nanočástice ani polutanty. ETERNAL antibak-
teriální tvoří transparentní omyvatelný nátěr odolný povětrnostním 

vlivům, který nemění vzhled podkladu a nezhoršuje difuzi vodní 

páry ošetřeným povrchem. ETERNAL antibakteriální neobsahuje 

žádné látky podléhající registraci, což jej řadí k vrcholně ekologickým 

prostředkům v této oblasti. 

Oblast použití:
ETERNAL antibakteriální je určen pro  ̧nální povrchové úpravy 

stavebních povrchů v místech, kde je potřebná maximální sterilita, 

jako jsou operační sály, resuscitační oddělení a jiné prostory v nemoc-

nicích, potravinářské prostory s vysokou vlhkostí vzduchu a jiné prostory 

s velkým nebezpečím výskytu plísní a baktérií. ETERNAL antibakteriál-
ní je určen k použití zejména na vápenné a vápenocementové omítky, 

beton, disperzní, silikátové barvy, keramické obklady, cementotřískové 

desky, desky OSB, dřevo, umakart, a jiné stavební povrchy. 

Odstín:
Nemění odstín podkladu.

Spotřeba:
0,1–0,2 kg/m2 podle savosti a drsnosti podkladu

Balení:
1 kg, 3 a 10 kg plastové obaly

Skladování:
V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5–25 °C. 

Výrobek je nutné chránit před přímým intenzivním slunečním zářením. 

Nesmí zmrznout. 

Příprava podkladu:
Podklady musí být čisté, soudržné, vyzrálé včetně vysprávek 

(4 až 6 týdnů), prosté vápenných výkvětů,. Musí být zbaveny biologic-

kého napadení (přípravkem SANATHERM odstraňovač plísní), 
starých hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné 

(roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného vhodného 

saponátu) a suché. 

Zpracování:
ETERNAL antibakteriální se neředí. Aplikuje se na připravený 

podklad při teplotě 5–25 °C štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou 

operacích. Při práci je nutné zachovávat maximální čistotu. Používá se 

vždy čisté suché nářadí. Pro vyloučení možnosti znečistění nátěru čás-

ticemi uvolněnými z natírané plochy se vždy pracuje s výrobkem oddě-

leným z originálního balení, případný zbytek se nevrací do originálního 

obalu. Druhý nátěr se provádí po zaschnutí prvního nátěru. Pracovní po-

můcky je nutné ihned po ukončení umýt vodou. 

Certi� kace:
TZÚS Praha. Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Likvidace obalů spadá 

do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu 

o sdruženém plnění s  ̧rmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Ve smyslu platné legislativy není ETERNAL antibakteriální 

nebezpečným chemickým přípravkem. Při dodržování základních hy-

gienických pravidel neohrožuje lidské zdraví. Může dráždit oči a pokožku.  

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ru-

kavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem 

a po osušení ošetřete vhodným ochranným krémem. Oči v případě 

zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud 

dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vy-

pijte nejméne 0,5 l vody s 5–10 rozdrcenými tabletami živocišného uhlí, 

vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

ETERNAL antibakteriální neobsahuje žádné biocidní látky, ani 

žádné těkavé organické látky. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu 

ČSN 650201. 

nátěrová hmota omezující růst plísní a bakterií

››  Výrobní číslo 1402

antibakteriální
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Vlastnosti:
ETERNAL IN je moderní vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní 

použití připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, 

plniv a speciálních aditiv. ETERNAL IN je zářivě bílá, bez nepříjemného 

zápachu, vyznačuje se vysokou kryvostí a velmi příjemnými aplikačními 

vlastnostmi. Je vysoce paropropustná, odolná vůči otěru za sucha a je 

vhodná pro aplikaci na sanační omítky (dle směrnice WTA č. 2-2-91, 

odstavec 8.2). 

Oblast použití:
ETERNAL IN je určena k povrchové úpravě stěn interiérů ze sá-

drokartonu, minerálních, sádrových, akrylátových omítek, sanačních 

omítek, betonu (panelů i monolitů), povrchů z vláknocementových, sá-

drovláknitých a dřevotřískových desek, tapet k tomu určených a jiných 

savých podkladů.

Technické údaje:
Sušina  min. 62 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost  cca 1,6 g/cm3

pH  8,0–9,5

Viskozita Brook  ̧eld (A/5/10)  10–20 Pas (23 °C)

Zasychání  st. 1 30 min.

st. 4  3 hod.

Bělost (Y) min. 89 %

Spotřeba:
0,20–0,30 kg/m2 (penetrační nátěr 3 : 1 + 1–2 vrstvy) v přímé závis-

losti na přípravě a kvalitě podkladu, tloušťky vrstvy a dalších faktorů.

Vydatnost: 
3,3–5,0 m2/kg (penetrační nátěr 3 : 1 + 1–2 vrstvy) v přímé závislosti 

na přípravě a kvalitě podkladu, tloušťky vrstvy a dalších faktorů.

Odstín:
bílý

Centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují ETERNAL IN do pas-

telových odstínů podle běžných vzorkovnic. Shoda odstínů s vzorkovni-

cemi není zaručena.

Balení:
3 kg, 6 kg, 12 kg, 18 kg, 40 kg plastové obaly 

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad musí být soudržný, zbavený volných mechanických čás-

tic, odmaštěný a suchý. Podklady napadené plísněmi je nutné (za 

mokra!) zbavit plísní a sanovat vhodným likvidačním prostředkem 

(SANATHERM odstraňovač plísní). V případě, že je napadení plísně-

mi způsobeno kondenzací vlhkosti (kouty, překlady, stropy), je vhodné 

tyto plochy ošetřit hmotou ETERNAL IN Thermo. Silně savé podklady 

je nutné předem penetrovat přípravkem ETERNAL univerzální pene-
trace, nebo FORTE penetral, případně barvou ETERNAL IN ředěnou 

vodou v poměru 3 : 1. Případné skvrny podkladu prostupující malbou 

přetřete před vlastní výmalbou izolační barvou ETERNAL IN stop.

Zpracování:
ETERNAL IN se před použitím řádně promíchá. Nátěr se provádí 

štětcem, malířskou štětkou, válečkem, nebo vysokotlakým stříkáním při 

teplotě okolí a podkladu v rozmezí 5 °C až 30 °C. Pro nanášení štětkou 

je možné ETERNAL IN přiředit max. 20 % vody, pro nanášení válečkem 

max. 10 % vody. Pro aplikaci vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním 

se ETERNAL IN ředí 5 % vody. Stříká se tlakem 200 bar tryskou č. 517 

nebo větší. (Ověřeno na zařízení VYZA vario.) Při přípravě hmoty je nutné 

postupovat tak, aby nedocházelo k jejímu napěnění. ETERNAL IN se 

nanáší na připravený podklad nejdříve 4 hodiny po penetraci. Druhý 

nátěr je možné provést po 4 hod. zasychání prvního nátěru. Udržovací 

nátěry lze na nátěry provedené barvou ETERNAL IN aplikovat bez 

nutnosti odstraňování původního nátěru. Nářadí je nutné ihned po 

ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. 

Bezpečnost a hygiena při práci :
ETERNAL IN neohrožuje lidské zdraví ani životní prostředí. Při práci 

je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vo-

dou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou 

pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. 

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku

interiérová disperzní malířská barva s exkluzivní bělostí

››  Výrobní číslo 1203

IN
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Vlastnosti:
ETERNAL IN plus je vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní 

použití připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, 

pigmentů, plniv a speciálních aditiv. ETERNAL IN plus má vysokou kry-

vost, je bez nepříjemného zápachu. Vytváří bílé nátěry s velmi dobrou 

odolností oděru za mokra, propustné pro vodní páru.

Oblast použití:
ETERNAL IN plus je určen k povrchové úpravě stěn interiérů ze 

sádrokartonu, minerálních nebo akrylátových omítek, betonové, vlákno-

cementové a dřevotřískové povrchy a jiné savé podklady. Je určen pro 

nátěry interiérů veřejných budov jako školy, nemocnice aj., kde jsou kla-

deny zvýšené požadavky na odolnost oděru za mokra.

Technické údaje:
Sušina  min. 60 hm. %

Spec. hmotnost  1,65 g/cm3

pH  8–9,5

Viskozita Brook  ̧eld (A/5/10)  15–25 Pas (23°C)

Zasychání  st. 1  30 min.

 st. 5  2 hod.

Ekvivalentní difuzní tloušťka  < 1 m

Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300) třída 3

Bělost (BaSO4) 91,2 %

Kryvost (ISO 6504-3) třída 1

Spotřeba:
0,2–0,3 kg/m2

Vydatnost 3,3–5,0 m2/kg v přímé závislosti na přípravě a kvalitě 

podkladu.

Odstín:
• bílý 

•  centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují do širokého výběru 

odstínů podle vzorkovnic Eurotrend, NCS - S, RAL.

Balení:
1 kg, 5 kg, 10 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad pro ETERNAL IN plus musí být soudržný, dokonale 

očištěný, suchý a odmaštěný. Podklady napadené plísněmi je nutné 

(za mokra!) zbavit plísní a sanovat vhodným likvidačním prostředkem 

(SANATHERM odstraňovač plísní). V případě, že je napadení plísněmi 

způsobeno kondenzací vlhkosti (kouty, překlady, stropy), je vhodné 

tyto plochy ošetřit hmotou ETERNAL IN Thermo. Silně savé podklady 

se penetrují speciálním penetračním prostředkem FORTE penetral 
nebo ETERNAL IN plus, naředěným vodou v poměru 3:1. Případné 

skvrny podkladu prostupující nátěry je vhodné natřít izolačním nátěrem 

ETERNAL IN stop.

Zpracování:
ETERNAL IN plus se aplikuje na stěnu nejdříve 4 hodiny po pe-

netraci. Nanáší se štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem při teplotě 

podkladu a okolí v rozmezí 5°C až 30°C. Pro první nátěr se ETERNAL 
IN plus ředí přídavkem 15–20 % vody, pro druhý nátěr 0–10 % vody. 

Druhý nátěr je možné provádět po 6 hodinách zasychání prvního nátěru. 

Udržovací nátěry lze na základní nátěry provedené ETERNAL IN plus 

aplikovat bez nutnosti odstraňování původního disperzního nátěru. 

Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
ETERNAL IN plus neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nut-

né dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní 

oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou 

a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množ-

stvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. 

V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

exkluzivní bílá disperzní barva pro povrchovou úpravu stěn interiéru
•  vysoce kryvé nátěry sádrokartonu, s velmi dobrou odolností oděru 

za mokra
• zvláště vhodný do interiérů veřejných budov

››  Výrobní číslo 9518

IN plus
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ETERNAL IN stop je jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmo-

ta připravená na bázi speciální vodné disperze akrylátových kopolyme-

rů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. ETERNAL IN stop se vyznačuje 

schopností zabránit průniku zbarvujících látek z podkladu na povrch.

Oblast použití:
ETERNAL IN stop je určen pro základní nátěry, které zabraňují 

průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech z podkla-

du do nové malby. Dále lze tímto nátěrem izolovat skvrny po starých 

válečkových malbách, skvrny po zatékání, skvrny vystupující ze dřeva, 

dřevotřískových desek a sádrokartonů při nátěrech disperzními barvami 

apod.

Technické údaje:
Sušina  min. 50 hm. %

Spec. hmotnost  1,2 g/cm3

Viskozita  min. 450 mPas

pH  7,5–9,5

Spotřeba:
0,2–0,3 kg/m2 (1–2 vrstvy podle savosti podkladu)

Odstín:
bílý

Balení:
1 kg, 5 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
ETERNAL IN stop se nanáší na suchý, odmaštěný, čistý a soudržný 

podklad.

Zpracování:
ETERNAL IN stop se nanáší na stěnu malířskou štětkou, širokým 

štětcem nebo válečkem v jedné až dvou vrstvách. Jednotlivé nátěry 

musí dobře proschnout, nejméně 6 hod. ETERNAL IN stop se musí před 

použitím zředit 5 až 10 hm. % vody a dobře promíchat. Po dokonalém 

zaschnutí nátěru, nejdříve po 4 hodinách, je nutné jej přetřít vnitřní 

nátěrovou hmotou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, nátěrovou hmotou 

ETERNAL mat akrylátový, příp. jinými disperzními nátěrovými hmota-

mi nebo klasickými vnitřními nátěry. Pracovní pomůcky je nutné ihned 

po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
ETERNAL IN stop neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je 

nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou po-

moc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

izolační interiérová nátěrová hmota zabraňující průniku skvrn 
z podkladu

››  Výrobní číslo 9705

IN stop
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Vlastnosti:
ETERNAL IN Thermo je jednosložková vodou ředitelná nátěrová 

hmota připravená na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, 

pigmentů, speciálního tepelně izolačního plniva a dalších plniv a spe-

ciálních aditiv. Nátěry provedené hmotou ETERNAL IN Thermo jsou 

omyvatelné a paroproustné, vyznačují se vysokou kryvostí a tepelně 

izolačními vlastnostmi.

Oblast použití:
ETERNAL IN Thermo je určen k povrchové úpravě stěn interiérů 

z jádrových, minerálních a akrylátových  omítek a betonových panelů 

pro zvýšení povrchové teploty, např. na plochách, které vlivem konden-

zace vlhkosti vlhnou. ETERNAL IN Thermo není vhodný na stěny, do 

kterých vniká vlhkost z podloží v důsledku nefunkční nebo neexistující 

vodorovné izolace.

Technické údaje:
Sušina  min. 55 hm. %

Spec. hmotnost  0,8 g/cm3

Viskozita  min. 6 Pas

pH  8,0–10,0

Zasychání st. 1 40 min.

 st. 5 150 min.

Spotřeba:
0,3–0,4 kg/m2 (1–2 vrstvy podle savosti podkladu)

Odstín:
• bílý, 

•  centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují do odstínů podle 

vzorkovnice EUROTREND a TREND.

Balení:
4 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
ETERNAL IN Thermo se nanáší malířskou štětkou, širokým štětcem 

nebo válečkem nejméně ve dvou vrstvách na suchý, odmaštěný, čistý 

a soudržný povrch tak, aby spotřeba byla nejméně 0,3 kg/m2. 

S podkladů napadených plísněmi je nutné porost plísní za mokra odstranit 

a stěny sanovat likvidačním prostředkem na plísně, např. SANATHERM 
odstraňovač plísní. Silně savé podklady je nutné penetrovat přípravkem 

ETERNAL univerzální penetrace nebo FORTE penetral. Mezi jednotlivý-

mi vrstvami nátěru ETERNAL IN Thermo je nutná technologická přestávka 

minimálně 4–8 hod. podle teploty a vzdušné vlhkosti. Teplota podkladu 

a prostředí musí být při nanášení v rozmezí 5 °C až 30 °C. Zaschlý nátěr 

je možné přetírat vnitřními malířskými barvami, např. ETERNAL IN, ETER-
NAL IN plus, aniž přitom dojde ke zhoršení tepelně izolačních vlastností. 

Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Nátěr 

získá de§ nitivní vlastnosti dokonalým proschnutím.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
ETERNAL IN Thermo neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je 

nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracov-

ní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou 

a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množ-

stvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. 

V případě  požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

››  Výrobní číslo 0917

interiérová nátěrová hmota s tepelně izolačními vlastnostmi

IN Thermo
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››  Výrobní číslo 1406

Vlastnosti:
ETERNAL IN steril je speciální bílá malířská barva na vnitřní povrchy 

stěn určená k potlačení biotického znečišťování bakteriemi a plísněmi. 

Nátěr hmotou ETERNAL IN steril účinně potlačuje růst plísní a širokého 

spektra bakterií, přitom neobsahuje žádné biocidní složky, nanočástice 

ani polutanty. ETERNAL IN steril je bez nepříjemného zápachu, tvoří 

paropropustné nátěry, odolné vůči otěru za sucha a je vhodný pro 

aplikaci na sanační omítky (dle směrnice WTA č. 2-2-91, odstavec 8.2). 

ETERNAL IN steril neobsahuje žádné látky podléhající registraci, což jej 

řadí k vrcholně ekologickým prostředkům v této oblasti. 

Oblast použití:
ETERNAL IN steril je určen k povrchové úpravě stěn interiérů 

v místech, kde je potřebná maximální sterilita, jako jsou operační sály, 

resuscitační oddělení a jiné prostory v nemocnicích, potravinářské pros-

tory s vysokou vlhkostí vzduchu a jiné prostory s velkým nebezpečím 

výskytu plísní a baktérií. ETERNAL IN steril je určen k použití zejména 

na vápenné a vápenocementové a sádrové omítky, akrylátové omítky, 

beton, disperzní, silikátové nátěry, sádrokartonové, sádrovláknové, 

vláknocementové a cementotřískové desky, a jiné savé podklady. 

Technické údaje:
Sušina  min. 62 hm. %

Speci� cká hmotnost  1,6–1,7 g/cm3

pH 6,5–8,0

Viskozita Brook� eld (A/5/10)  10–20 Pas (23 °C)

Zasychání  st. 1  30 min.

st. 5  1 hod.

Bělost (Y) min. 70 % 

Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)  třída 2

Spotřeba:
0,20–0,30 kg/m2 (penetrační nátěr 3 : 1 + 1–2 vrstvy) v přímé závis-

losti na přípravě a kvalitě podkladu, tloušťky vrstvy a dalších faktorů.

Vydatnost: 
3,3–5,0 m2/kg (penetrační nátěr 3 : 1 + 1–2 vrstvy) v přímé závislosti 

na přípravě a kvalitě podkladu, tloušťky vrstvy a dalších faktorů.

Odstín:
bílý

Balení:
1 kg, 4 kg plastové obaly

Skladování:
V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 až 25°C. 

Výrobek je nutné chránit před přímým intenzivním slunečním zářením. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklady musí být čisté, soudržné, vyzrálé včetně vysprávek (4 až 

6 týdnů), prosté vápenných výkvětů. Musí být zbaveny biologického 

napadení (přípravkem SANATHERM odstraňovač plísní), starých 

hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné (roztokem 

koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného vhodného saponátu) 

a suché. Podklady s velkou savostí je nutné předem penetrovat přípravkem 

ETERNAL univerzální penetrace, nebo FORTE penetral, případně 

barvou ETERNAL IN steril ředěnou destilovanou nebo demineralizova-

nou vodou v poměru 3 : 1. Případné skvrny podkladu prostupující malbou 

přetřete před vlastní výmalbou izolační barvou ETERNAL IN stop.

Zpracování:
ETERNAL IN steril se před použitím řádně promíchá. Pro nanáše-

ní štětkou je možné jej přiředit max. 20 % vody, pro nanášení válečkem 

max. 10 % vody. Pro ředění je nutné používat pouze destilovanou nebo 

demineralizovanou vodu. Použití obyčejné vody výrazně poškozuje anti-

bakteriální účinek nátěru. Při přípravě hmoty je nutné postupovat tak, aby 

nedocházelo k jejímu napěnění. ETERNAL IN steril se nanáší na připra-

vený podklad nejdříve 4 hodiny po penetraci. Nátěr se provádí štětcem, 

malířskou štětkou nebo válečkem při teplotě okolí a podkladu v rozmezí 

5 °C až 25 °C. Druhý nátěr je možné provést po zaschnutí prvního nátěru. 

Při práci je nutné zachovávat maximální čistotu. Používá se vždy čisté su-

ché nářadí. Pro vyloučení možnosti znečistění nátěru částicemi uvolněný-

mi z natírané plochy se vždy pracuje s výrobkem odděleným z originálního 

balení, případný zbytek se nevrací do originálního obalu. Udržovací nátěry 

lze na původní nátěry provedené barvou ETERNAL IN steril aplikovat 

bez nutnosti odstraňování původního nátěru. Nářadí je nutné ihned po 

ukončení práce umýt vodou (na nářadí určené pro další práci s hmotou 

ETERNAL IN steril je nutné použít destilovanou nebo demineralizova-

nou vodu). Nátěr získá de� nitivní vlastnosti po 7 dnech zasychání při 20 °C 

v běžných podmínkách.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Likvidace obalů spadá 

do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu 

o sdruženém plnění s � rmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Ve smyslu platné legislativy není ETERNAL IN steril nebezpečným 

chemickým přípravkem. Při dodržování základních hygienických pravi-

del neohrožuje lidské zdraví. Může dráždit oči a pokožku.  Při práci 

nejezte, nepijte, nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, rukavice 

a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem a po 

osušení ošetřete vhodným ochranným krémem. Oči v případě zasažení 

bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění 

nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte 

lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

ETERNAL IN steril neobsahuje žádné biocidní látky. Výrobek není 

hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 650201.

interiérová disperzní malířská barva omezující růst plísní a bakterií

IN steril
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Vlastnosti:
ETERNAL stabil je vodou ředitelná nátěrová hmota připravená na bázi 

speciální vodné disperze akrylového kopolymeru, vhodných pigmentů, plniv 

a aditiv. Konečný nátěr má dobrou adhezi na betonových podkladech, vel-

mi dobrou odolnost oděru, hydroizolační vlastnosti, velmi dobrou chem-

ickou odolnost a velmi dobrou odolnost na povětrnosti. Odolává zatížení 

horkými pneumatikami. ETERNAL stabil v odstínech bílý a světle šedý je 

vhodný na nátěry určené pro přímý styk s potravinami. Nátěry provedené 

hmotou ETERNAL stabil v bílém a světle šedém odstínu vyhovují hygien-

ickým požadavkům Vyhlášky MZČR č. 38/2001 Sb. v platném znění a Potra-

vinového kodexu SR č. 1799/2003 - 100 v platném znění. 

Oblast použití:
ETERNAL stabil je určen k povrchové úpravě betonových ploch, be-

tonových dlaždic, betonové zámkové dlažby apod. Byl vyvinut speciálně 

pro povrchovou úpravu betonových podlah v garážích, v parkovacích 

domech a na jiných parkovacích plochách. Je vhodný také k povrchové 

úpravě betonových podlah ve sklepech, skladištích, výstavních pros-

torech, na schodištích apod. a k nátěrům anhydritových podlah. Odolává 

spolehlivě běžnému zatížení, není však vhodný pro povrchovou úpravu 

podlah zatížených posouváním břemen. Hotová úprava má matný vzhled 

a protiskluzné vlastnosti. Nátěrovou hmotou ETERNAL stabil je možné 

upravit i betonový povrch balkónů, teras, schodů, chodníků a podobně. 

ETERNAL stabil není možné použít pro nátěry trvale umístěné pod vo-

dou a dlouhodobě vystavené vysoké vlhkosti. 

Nedoporučuje se jako nátěr na vysoce hlazené kletované povrchy 

bez předchozího zdrsnění.

Technické údaje:
Sušina min. 50 hm. %

Spec. hmotnost  1,3 g/cm³

Objemová sušina 40,0±1 obj. %

pH 8,5–10,5

Viskozita Brook¡ eld (A/5/10)  4–8 Pas (23°C)

Kryvost st. 1

Přídržnost  min. 0,8 MPa

Vodotěsnost 0,0 l/m² hod.

Mrazuvzdornost 100 cyklů (bez změny)

Spotřeba:
0,4–0,5 kg/m² (2–3 vrstvy) 

Odstín:
světle šedý, šedý, zelený, bílý

 

Balení:
2,5 kg, 5 kg a 10 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě  5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!  

Příprava podkladu:
Podklad pro ETERNAL stabil musí být: 

•  beton, stěrkové a samonivelační hmoty na cementové bázi vyzrálé 

min. 28 dní

• suchý, vlhkost podkladu může být maximálně 5 hm. %

•  soudržný, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa; 

v případě, že povrchová vrstva nemá dostatečnou pevnost 

v tahu, je nezbytné ji mechanicky odstranit (např. tryskáním nebo 

frézováním)

•  vyspravený (poškozená místa je nutné vyspravit např. cementovou 

maltou)

•  očištěný od volných mechanických částic a odlupujících se starých 

nátěrů a odmaštěný

•  nové podlahy s povrchem z anhydritu, betonu a jiných hmot na 

cementové bázi a hlazené betonové podlahy je nutné otryskat, 

nebo obrousit 

•  penetrovaný neředěným penetračním prostředkem FORTE 
penetral

Za nátěry provedené bez předchozí řádné přípravy podkladu nelze 

poskytnout záruky.

Zpracování:
ETERNAL stabil lze před použitím přiředit max. 5% vody. Nanáší se širokým 

štětcem, malířskou štětkou nebo nanášecím válečkem (možnost stříkání je vzhl-

edem k obsahu abrazívního plniva omezena vhodným zařízením). Aplikuje se 

ve 2 vrstvách s přestávkou mezi nátěry 4–24 hod. podle povětrnostních pod-

mínek. Na více namáhané betonové povrchy je vhodné provést 3 nátěry. 

Upravený povrch je pochozí zhruba za 5 hod. od provedení posled-

ního nátěru, lehce zatížitelný je po 3 dnech a zcela vytvrzený po 7 dnech.

Nátěrovou hmotu lze aplikovat při teplotách 10°C až 30°C, venkovní 

aplikace se nesmějí provádět za intenzivního přímého slunečního svitu. 

Pracovní nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou.

Certi� kace: 
TSÚS Bratislava Noti¡ kovaná osoba č. 1301.

Likvidace odpadů: 
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. 

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETER-

NAL stabil zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, ru-

kavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, 

oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

vodou ředitelná nátěrová hmota k povrchové úpravě betonových 
ploch (podlah, betonové dlažby) s hydroizolačními vlastnostmi

››  Výrobní číslo 9403

stabil
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Vlastnosti:
ETERNAL na beton KOMFORT je dvousložková vodou ředitelná 

nátěrová hmota připravená z  epoxidové pryskyřice, vodou ředitelného 

polyaminického tvrdidla, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Nátěry 

se vyznačují velmi dobrou odolností oděru, vysokou paropropustností, 

velmi dobře odolávají horkým pneumatikám, vodě, chemickým rozm-

razovacím látkám, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, zředěným 

kyselinám, zásadám a asanačním roztokům. ETERNAL na beton KOM-
FORT se vyrábí v matném provedení.

Oblast použití:
ETERNAL na beton KOMFORT je určen k povrchové úpravě be-

tonových podlah ve sklepech, garážích, dílnách, prodejnách, skladištích, 

výstavních prostorech apod. Je vhodný k povrchové úpravě vnitřních 

betonových povrchů, vápenocementových a cementových omítek, 

dřeva, dřevovláknových, dřevotřískových a sádrokartonových desek. Je 

možné ho použít i k vnitřním nátěrům kovových podkladů opatřených 

antikorozními nátěry. ETERNAL na beton KOMFORT je možné díky 

jeho vysoké paropropustnosti použít i na čerstvý beton (zrání cca 

7 dní). ETERNAL na beton KOMFORT má velmi variabilní použití. Lze 

jej použít jako penetrační přípravek, nátěrovou hmotu, samonivelační 

podlahovinu a opravný tmel.

Technické údaje:
Sušina (natužená směs) min. 64 hm. %, min. 49 obj. %

Speci  ̧cká hmotnost (natužená směs)  cca 1,3 g/cm3

Poměr mísení složek (složka A : složka B) 5 : 1 (hm. díly)

pH složky A  7,5–9,5

pH složky B 6,0–8,0

Konzistence Brook  ̧eld A/5/10 (složka A) min. 3500 mPas

Konzistence Brook  ̧eld A/5/10 (natužená směs) min. 500 mPas

Doba zpracovatelnosti  2 hod.

Přilnavost (mřížka)  0 (výborná)

Zasychání:  st. 1 do 60 min. (23 °C)

st. 5  24 hod.

Tvrdost:  1 den min. 15 %

10 dnů  min. 35 %

Spotřeba:
0,15–0,20 kg/m2 (1 vrstva)

Odstín:
šedý

Balení:
složka A 4 kg plastové obaly, složka B 0,8 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 

30 °C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:
Složka A se důkladně smíchá se složkou B v hmotnostním poměru 

5 : 1 mícháním po dobu 5 minut. Po 5 minutách stání je možné směs 

přiředit 20 % pitné vody pro penetrační nátěr, případně upravit její 

konzistenci pro zvolený způsob aplikace přidáním max. 10 % vody. Směs 

se opět dobře promíchá, nechá 5 minut stát a po krátkém promíchání 

je připravena k aplikaci. Přiředit je možné až natuženou směs, nelze 

ředit jednotlivé složky! Připravený ETERNAL na beton KOMFORT se 

nanáší štětcem, válečkem a stříkáním (vzduchovým, airless, airmix) na 

pevný, suchý a čistý podklad, zbavený mastných a voskových skvrn při 

teplotě podkladu a okolí v rozmezí 10 °C až 30 °C. Provádí se penetrační 

nátěr ředěnou barvou a po 6 hodinách zasychání další 2 až 3 nátěry 

neředěnou barvou s intervalem mezi nátěry 24 hodin (20–25 °C). Nižší 

teplota prodlužuje dobu zasychání. Nářadí je nutné ihned po ukončení 

práce umýt vodou.

ETERNAL na beton KOMFORT je možné po smíchání natužené 

hmoty se sypkou složkou ETERNAL křemičité plnivo ve váhovém 

poměru 1 : 1 a dokonalém promíchání použít jako samonivelační hmotu. 

Po smíchání natužené hmoty se složkou ETERNAL křemičité plnivo ve 

váhovém poměru 1 : 2 a dokonalém promíchání je možné ETERNAL na 
beton KOMFORT použít jako opravný tmel. Při přípravě hmoty k použití 

je třeba vždy postupovat tak, aby se do ní nevmíchával vzduch.  

Upozornění:
Hmota vzniklá smísením složek A a B je zpracovatelná do 2 hodin při 

20 °C. Po uplynutí této doby nelze nátěrovou hmotu použít. 

Certi� kace:
TZÚS Praha, s.p. Noti  ̧kovaná osoba 1020

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochran-

né brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě 

zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody, vyhledejte 

lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 

0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhlede-

jte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobku. 

ETERNAL na beton KOMFORT je nehořlavá kapalina ve smyslu 

ČSN 65 0201.

dvousložkový epoxidový matný email s možností aplikace 
na čerstvý beton

››  Výrobní číslo 1208

na beton KOMFORT 
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››  Výrobní číslo 1309

Vlastnosti: 
ETERNAL křemičité plnivo je tvořeno tříděnými křemičitými 

písky. Vyznačuje se vysokou čistotou a tvrdostí. 

Oblast použití:
ETERNAL křemičité plnivo je určen k přípravě samonivelační 

stěrkové hmoty v kombinaci s výrobkem ETERNAL na beton KOM-
FORT. Je vhodné ke zvýšení drsnosti povrchu natíraných betonových 

podlah sklepů, garáží, dílen, prodejen, skladišť, výstavních prostor apod., 

lze jej použít pro vytvoření struktury na fasádních nátěrech. Uplatňuje se 

i v dalších případech, které vyžadují vysoce čisté tvrdé inertní plnivo a 

pro které vyhovuje zrnitostí.

Technické údaje:
Hustota 2,65 g/cm3

Sypná hmotnost 1,5 kg/dm3

Zrnitost 0,10–0,63 mm 

Zpracování: 
Při přípravě samonivelační stěrkové hmoty se ETERNAL křemiči-

té plnivo za stálého míchání (např. elektrickou vrtačkou) pomalu sype 

do natužené směsi ETERNAL na beton KOMFORT (v hmotnostním 

poměru 1:1) a 5 minut promíchává. Připravená hmota se nechá 5 minut 

stát a po dalším krátkém promíchání je připravena k aplikaci. Nanáší se 

při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 10 °C až 30 °C na pevný, suchý 

a čistý podklad, zbavený mastných a voskových skvrn. Nižší teplota 

prodlužuje dobu zasychání. Hmota se vylije na podlahu a rozprostře 

nerezovým hladítkem v tloušťce 1–3 mm. Vždy je třeba připravit pouze 

takové množství hmoty, které bude možné zpracovat do 2 hodin. Dále 

je třeba vzít v úvahu skutečnost, že ke konci doby zpracovatelnosti už 

hmota nebude mít ideální samonivelační vlastnosti. Povrchová úprava je 

plně zatížitelná po 5–7 dnech. 

ETERNAL křemičité plnivo lze použít i ke zvýšení drsnosti povrchu 

podlahových nátěrů (např. ETERNAL stabil, ETERNAL epoxy stabil, 
ETERNAL rop-izol, ETERNAL na bazény) buď posypem nezaschlého 

nátěru nebo vmícháním do nátěrové hmoty (cca 5–20 % hmotnostních). 

V obou případech je nutné tuto vrstvu přetřít samotnou nátěrovou hmo-

tou podle instrukcí uvedených na jejím obalu.

Další oblastí použití je přídavek směsi ETERNAL křemičité plnivo 

do fasádních barev (např. ETERNAL elast) v množství do 20 % hmot-

nostních za účelem dosažení výraznější struktury vzhledu fasády.

Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Při aplikaci se 

řiďte údaji v technickém listu výrobku. 

Spotřeba:  
samonivelační stěrková hmota: 

1 kg/1 kg ETERNAL na beton KOMFORT
zdrsnění povrchu natíraných ploch:  

0,05–0,20 kg/1 kg nátěrové hmoty

Balení:
 4,8 kg plastové obaly

Likvidace obalů: 
Vyprázdněný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Bezpečnost a hygiena práce: 
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETER-

NAL křemičité plnivo lidské zdraví. 

sypké křemičité plnivo k přípravě samonivelační stěrkové hmoty 
a pro zvýšení drsnosti povrchových úprav

křemičité plnivo
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TVlastnosti:
ETERNAL epoxy stabil je dvousložková vodou ředitelná nátěrová 

hmota připravená z vodné disperze středněmolekulární epoxidové 

pryskyřice, vodou ředitelného tvrdidla, pigmentů, plniv a speciál-

ních aditiv. Nátěry mají velmi dobrou odolnost oděru, dobře odolávají 

vodě, chemickým rozmrazovacím látkám, alifatickým a aromatickým 

uhlovodíkům, zředěným kyselinám, zásadám a asanačním roztokům.

Oblast použití:
Dvousložková nátěrová hmota ETERNAL epoxy stabil je určena 

k povrchové úpravě betonových podlah ve sklepech, garážích, dílnách, 

prodejnách, skladištích, výstavních prostorech apod. Je vhodná k povr-

chové úpravě vnitřních betonových povrchů, vápenocementových 

a cementových omítek, dřeva, dřevovláknitých, dřevotřískových a sádro-

kartonových desek. Je možné ji použít i k vnitřním nátěrům kovových 

povrchů opatřených antikorozními nátěry.

Technické údaje:
Sušina  složka A  min. 54 hm. %

 složka B  min. 58 hm. %

Objemová sušina 46,0 ± 1,0 obj. %

Poměr mísení složek  1 : 1 (hm. díly)

Viskozita po smíchání  min. 500 mPas (25°C)

Doba zpracovatelnosti  2 hod.

Zasychání  st. 1  1 hod.

 st. 5  24 hod.

Kryvost  st. 1

Lesk  st. 1

Tvrdost po 24 hod.  20 %

Minimální teplota při aplikaci  +15°C

Odolnost CHRL 115 cyklů (beze změny) 

 (TKP MDS-OPK, kapitoly 18. z ledna 1997, přílohy č. 3; ČSN 73 1326 C 

Metoda automatického cyklování II)

Spotřeba:
0,4–0,5 kg/m2 (2–3 vrstvy)

Odstín:
• světle šedý

• tónované odstíny podle vzorkovnice RAL 

Balení:
10 kg (5 + 5) plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklady pro ETERNAL epoxy stabil musí být:

• beton vyzrálý (min. 28 dní)

• suché, maximální vlhkost podkladu může být 5 hm. %

•  soudržné, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa 

(v případě, že povrchová vrstva nemá dostatečnou pevnost 

v tahu, je nezbytné ji mechanicky odstranit např. tryskáním nebo 

frézováním)

•  vyspravené (poškozená místa se musí vyspravit např. cementovou 

maltou)

•  očištěné od volných mechanických částic a odlupujících se starých 

nátěrů a odmaštěné

•  nové a hlazené betonové podlahy, nové anhydritové podlahy 

a povrchy stěrkových a samonivelačních úprav na bázi cementu je 

nutné otryskat, nebo obrousit 

•  podklady je nutné napenetrovat barvou ETERNAL epoxy 
stabil naředěnou vodou v poměru 1 : 1

•  kovové podklady je nutné opatřit vhodným antikorozním nátěrem 

(SANAKRYL antikor EP)

Za nátěry provedené bez předchozí řádné přípravy podkladu nelze 

poskytnout záruky.

Zpracování:
Složka A se smíchá se složkou B v poměru 1 : 1 hm. dílů pomalým 

mícháním po dobu 5 minut. Po dokonalém promíchání se nátěrová 

hmota nechá stát 15 minut, po této době se opět krátce zamíchá 

a může se aplikovat. Na vhodnou konzistenci se pro jednotlivé aplikační 

techniky ředí vodou po uplynutí indukční doby. ETERNAL epoxy sta-
bil se nanáší štětcem, malířskou štětkou, válečkem, vzduchovým nebo 

bezvzduchovým stříkáním na připravený penetrovaný podklad po 

pěti hodinách zasychání penetračního nátěru. Provádějí se dva nátěry 

s přestávkou mezi nátěry 24 hod. Teplota podkladu i prostředí při aplikaci 

musí být minimálně 15°C, relativní vlhkost vzduchu maximálně 80 %. Pro 

správný průběh zasychání a zamezení tvorby defektů nátěru je nutné 

po dobu práce a zasychání zajistit dostatečné větrání. Nátěr je třeba 

provádět po vrstvách minimální tloušťky. Při požadavku protiskluzné 

úpravy se doporučuje do 1. nátěru provést vsyp pískem vhodné frakce 

(0,2–0,5 mm). Nátěr, který zasychá při 20 °C a 60 % rel. vlhkosti je pochozí 

po 24 hodinách, po 3 dnech je možné jej mechanicky zatěžovat. Zcela 

vytvrzený je nátěr po 7 dnech. Nižší teplota zasychání nátěru výrazně 

prodlužuje. 

Upozornění:
Hmota vzniklá smísením složek A a B je zpracovatelná do 2 hodin 

při 20°C. Po uplynutí této doby nelze nátěrovou hmotu použít. Zvýšená 

teplota výrazně zkracuje dobu zpracovatelnosti. Práce nelze provádět 

při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %. Vyšší relativní vlhkost může 

ovlivnit proces zasychání nátěru a tím konečné vlastnosti nátěru, 

případně způsobit vznik defektů. Pracovní nářadí je nutné ihned po 

použití umýt vodou.

dvousložkový vodou ředitelný epoxidový email na vysoce odolné
nátěry betonových podlah pro vnitřní použití

››  Výrobní číslo 9902

epoxy stabil
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epoxy stabil

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETER-

NAL epoxy stabil zdraví. Složka B je žíravá. Při práci je nutné používat 

vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku 

umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte 

velkým množstvím vody, udržujte otevřená víčka, vyhledejte lékařskou 

pomoc. V případě požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 

0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte 

lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.
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TVlastnosti:
ETERNAL rop–izol je vodou ředitelná izolační nátěrová hmota, 

připravená ze speciálního akrylového kopolymeru, pigmentů, plniv 

a aditiv, které dávají nátěrové hmotě některé speci  ̧cké vlastnosti. ETER-
NAL rop–izol se vyznačuje rychlým zasycháním, výbornou adhezí 

k betonovým povrchům, výbornou odolností povětrnostním vlivům,

chemickým rozmrazovacím látkám, dočasnou odolností ropným pro-

duktům a některým chemikáliím. Má vysoký difuzní odpor pro CO2 a SO2.

Oblast použití:
ETERNAL rop–izol je nátěrová hmota určená k vnitřním a ven-

kovním nátěrům betonových podkladů, cementové mazaniny, příp. 

vápenocementových omítek. Slouží jako izolační nátěr záchytných 

jímek nebo betonových podlah pro zachycení úniku ropných produktů 

do podloží a k nátěrům ploch s nebezpečím kontaminace okolí ropný-

mi produkty a krátkodobě i některými chemikáliemi. Nátěr odolává 

působení zředěných kyselin a zásad (do max. koncentrace 10 hm. %), 

petroleji, motorové naftě, topnému oleji, mazacím olejům, lakovému 

benzinu, rostlinným a živočišným tukům, čisticím prostředkům apod. 

Nátěr není určen k izolaci proti trvalému působení uvedených chemikálií 

a ropných produktů, odolává spolehlivě dočasnému zatížení tj. cca 21 

dnů. Nátěr je vhodný pro povrchovou úpravu betonových podlah garáží, 

dílen, skladů. Odolává spolehlivě běžnému zatížení, není však vhodný 

pro povrchovou úpravu podlah zatížených posouváním břemen. Nátěr 

umožňuje dobré překrytí trhlinek betonu do šířky 0,3 mm. Vzhledem 

k vysokému difuznímu odporu pro CO2 a SO2 je ETERNAL rop–izol 
vhodný pro ochranné protikorozní a protikarbonatační nátěry betonu.

ETERNAL rop–izol není možné použít pro nátěry trvale umístěné 

pod vodou a dlouhodobě vystavené vysoké vlhkosti. Nedoporučuje 

se pro nátěry vysoce hlazených kletovaných betonů bez předchozího 

zdrsnění povrchu. Záruky za nátěry bez předchozí přípravy podkladu 

nelze poskytnout (viz. Příprava podkladu).

Technické údaje:
Sušina  min. 55 hm. %

Spec. hmotnost  1,35 g/cm3

Objemová sušina 46,0 ± 1,0 obj. %

pH  7,5–9,5

Viskozita  10–15 Pas (23° C) 

Zasychání st. 1 do 45 min. 

/23°C, 55 % rel. vlhkosti/ st. 5 do 2 hod.

Přídržnost  min. 0,8 MPa

Vodotěsnost  0,0 litrů/m2hod.

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

µCO2  858 000

Odolnost CHRL 115 cyklů (beze změny) 

 (TKP MDS-OPK, kapitoly 18. z ledna 1997, přílohy č. 3; ČSN 73 1326 C 

Metoda automatického cyklování II)

Spotřeba:
(konečný nátěr)

• betonové podlahy vnitřní:  0,4–0,5 kg/m2 (2 vrstvy)

• betonové podlahy venkovní:  0,5–0,8 kg/m2 (3 vrstvy)

• záchytné jímky:  1,0–1,2 kg/m2 (3 vrstvy)

Odstín:
světle šedý

Balení:
10 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad pro ETERNAL rop–izol musí být:

•  beton, stěrkové a samonivelační hmoty na cementové bázi vyzrálé 

(min. 28 dní)

•  suché, vlhkost podkladu může být maximálně 5 hm. %

•  soudržné, pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 MPa; 

v případě, že povrchová vrstva nemá dostatečnou pevnost 

v tahu, je nezbytné ji mechanicky odstranit (např. tryskáním nebo 

frézováním)

•  vyspravené (poškozená místa je nutné vyspravit např. cementovou 

maltou)

•  očištěné od volných mechanických částic a odlupujících se starých 

nátěrů a odmaštěné

•  nové podlahy s povrchem z anhydritu, betonu a jiných hmot na 

cementové bázi a hlazené betonové podlahy je nutné otryskat, 

nebo obrousit 

•  penetrované neředěným penetračním prostředkem FORTE 
penetral v případě požadované odolnosti nátěru chemickým 

rozmrazovacím látkám je nutné k penetraci použít ETERNAL 
rop–izol ředěný vodou v poměru 3 : 1 

•  dilatační spáry se vyplní vhodným trvale pružným akrylátovým 

tmelem

Za nátěry provedené bez předchozí řádné přípravy podkladu nelze 

poskytnout záruky.

Zpracování:
ETERNAL rop–izol se nanáší širokým štětcem, malířskou štětkou, 

nebo nanášecím válečkem na připravený penetrovaný podklad. Pro 

vnitřní povrchy postačují 2 nátěry, pro venkovní plochy a záchytné 

nádrže jsou nutné 3 nátěry, přitom musí být dodrženo doporučené 

množství nátěrové hmoty. Časový odstup mezi jednotlivými nátěry je 

min. 5 hod. v závislosti na teplotě a vlhkosti okolí. Upravený povrch je po-

chozí zhruba za 5 hod. od provedení posledního nátěru, lehce zatížitelný 

je po 3 dnech a zcela vytvrzený po 7 dnech. Nátěrovou hmotu lze apliko-

otěruvzdorná nátěrová hmota pro ochranu betonu a betonových podlah 
s izolačními vlastnostmi - dočasně odolávající ropným produktům

››  Výrobní číslo 9404

rop–izol
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vat při teplotách povrchu a okolí 8°C až 30°C. Při venkovních aplikacích 

se nátěrová hmota nesmí nanášet za intenzivního přímého slunečního 

svitu. Pracovní nářadí je nutné ihned po použití umýt vodou.

Certi� kace:
TSÚS Bratislava Noti  ̧kovaná osoba č. 1301.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje

 ETERNAL rop–izol zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou 

pomoc. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte 

zvracení.

rop–izol
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Vlastnosti:
ETERNAL na dřevo základní je emulzní vodou ředitelná nátěrová 

hmota na bázi hybridní pryskyřice, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. 

ETERNAL na dřevo základní tvoří adhezní můstek mezi podkladem 

a vrchním nátěrem, vyplňuje póry a vyrovnává povrchové nerovnosti 

podkladu, omezuje pronikání barevných skvrn z podkladu a zlepšuje tak 

vlastnosti výsledné povrchové úpravy.

Oblast použití:
ETERNAL na dřevo základní je určen k základním nátěrům 

dřevěných výrobků pro interiér i exteriér (např. dveře, okna, ploty, atd.), 

dále k nátěrům dřevotřískových a dřevovláknitých desek.

Technické údaje:
Sušina  min. 50 hm. %

Spec. hmotnost 1,3 g/cm3

pH  8,0–9,0

Konzistence (4 mm)  min. 70 s

Přilnavost (mřížka)  0 (výborná)

Zasychání  st. 1  do 90 min. (20°C)

 st. 5  12 - 24 hod.

Spotřeba:
0,10–0,20 kg/m2 (1 vrstva)

Odstín:
bílý

Balení:
0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
ETERNAL na dřevo základní se po dokonalém rozmíchání nanáší 

štětcem, máčením, pneumatickým nebo vysokotlakým bezvzduchovým 

stříkáním při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 10 °C až 30 °C a relativní 

vlhkosti vzduchu max. 75 % na pevný, suchý a čistý podklad, zbavený 

mastných a voskových skvrn a napuštěný. Nižší teplota a vyšší relativní 

vlhkost vzduchu prodlužuje dobu zasychání. Vlhkost dřeva musí být max. 

12 %, dřevo musí být zbaveno pryskyřice, např. vymytím nitroředidlem. 

ETERNAL na dřevo základní lze naředit na vhodnou aplikační vis-

kozitu maximálně 5 % vody. ETERNAL na dřevo základní se nanáší 

v 1–2 vrstvách v časovém rozmezí 10–24 hodin (20–25°C). Nářadí je 

nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. 

Příklad použití nátěrové hmoty ETERNAL na dřevo 
základní:

Povrchová úprava dřeva (oken):
1)  Napuštění podkladu prostředkem FORTEKRYL napouštědlo 

s biocidními účinky zasychání 8–20 hodin (20–25°C)

2) Lehké přebroušení brusným papírem č. 150.

3)  1–2 x nátěr hmotou ETERNAL na dřevo základní zasychání 

mezi nátěry 10–24 hodin (20–25°C)

4) Broušení za sucha brusným papírem č. 150–180.

5)  1–2 x vrchní nátěr hmotou ETERNAL lesk akrylátový 1–2x 

(0,14–0,17 kg/m2) zasychání 4–6 hodin (20–25 °C)

Certi� kace:
VVÚD Autorizovaná osoba č. 222.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržení běžných hygienických zásad neohrožuje ETERNAL 

na dřevo základní zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní 

oděv, nepropustné rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku 

umyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte 

velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití 

vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 roz-

drcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc.

vodou ředitelná nátěrová hmota pro základní nátěry dřeva,
dřevotřískových a dřevovláknitých materiálů

››  Výrobní číslo 0102

na dřevo základní 
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Vlastnosti:
FORTEKRYL lazura PREMIUM je prémiový vodou ředitelný ten-

kovrstvý lazurovací lak na bázi speciální hybridní pryskyřice, světlostálých 

transparentních pigmentů a speciálních aditiv. Vyznačuje se světlostálostí 

(obsahuje UV  ̧ltry), výbornou přilnavostí, trvalou elasticitou, velmi do-

brým rozlivem, jednoduchou aplikovatelností a zvýšenou hydrofobitou 

nátěru, která je dána obsahem speciálních vosků. 

Oblast použití:
FORTEKRYL lazura PREMIUM je určena k lazurovacím nátěrům 

venkovního dřevěného obložení budov, dveří, oken, pergol, zahrad-

ního nábytku, plotů, zábradlí apod. V interiérech se používá k nátěrům 

podhledů, obložení stěn, trámů, ale i nábytku, který není příliš namáhán 

oděrem, výplní zábradlí apod. Díky dlouhodobé elasticitě nátěrů je 

vhodná i pro měkké objemově nestálé dřevěné podklady.

FORTEKRYL lazura PREMIUM je určena zejména pro profesion-

ální použití. FORTEKRYL lazura PREMIUM netvoří pochozí nátěry, není 

určena pro přímý styk s potravinami a pitnou vodou. 

Technické údaje:
Sušina  min. 30 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost 1,00–1,20 g/cm3

pH 8,5–9,5

Výtoková doba (4 mm) min. 18 s

Zasychání  st. 2 3 hod.

st. 4 8 hod.

další nátěr po 8 až 24 hod.

Vzhled  ̧lmu hedvábně matný

Spotřeba:
0,15–0,24 kg/m2 (2–3 nátěry)

Odstín:
palisandr, pinie, teak, ořech, dub, mahagon, bezbarvý, přírodní dřevo

Bezbarvý odstín není vhodný pro venkovní prostředí, lze jej použít 

jako bázi pro tónování do dalších 40 odstínů dle vzorkovnice FORTE-
KRYL lazura PREMIUM. Lazury jednotlivých odstínů jsou mezi sebou 

mísitelné. Výsledný barevný odstín je ovlivněn podkladem.

Balení:
0,7 kg plechovky, 4,5 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTEKRYL lazura PREMIUM se po dokonalém promíchání nanáší 

vzdu chovým nebo bezvzduchovým stříkáním, máčením, štětcem nebo 

válečkem při optimální teplotě vzduchu i podkladu 18 °C až 25 °C na suchý 

(vlhkost dřeva max. 12 %), hladký, čistý podklad zbavený pryskyřičných míst, 

mastných a voskových skvrn. Povrch borového dřeva je nutné očistit směsí 

polárních a nepolárních rozpouštědel, např. toluenu, butylacetátu a etylalko-

holu v poměru 1 : 1 : 1. Borové a modřínové dřevo se zvýšeným obsahem 

pryskyřic je nevhodný podklad.

Tropická dřeva mohou být rizikovými podklady, na povrchu nátěru 

mohou vzniknout vývěry a podobně. U některých druhů tropických 

dřevin, některých druhů buku, dubu, borovic a dalších mohou vzniknout 

průsaky pryskyřic a tříslovin a způsobit barevné změny, které nemají vliv 

na životnost nátěru.

Minimální teplota ovzduší a podkladu nesmí při aplikaci klesnout 

pod 8 °C. Při nižší teplotě se prodlužuje zasychání nátěru, což může mít za 

následek dolepování. Relativní vlhkost vzduchu by neměla být nižší než 

55 %, při nižší vlhkosti dochází k příliš rychlému vysychání nátěrového  ̧l-

mu (doporučená vlhkost 60–75 %). Do 24 hodin se musí natřené výrobky 

skladovat při teplotě min. 15 °C. Nátěr dosahuje odolnosti na povětrnosti 

po 3–4 dnech skladování při teplotě 18 °C až 25 °C dle tloušťky nátěru.

Příklady nátěrového postupu:
a) bez použití FORTEKRYLu napouštědla
1. Dokonalé očištění povrchu dřeva, viz Zpracování.

2. 1 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura PREMIUM (spotřeba 0,05–0,08 

kg/m2).

3. Zasychání 8–24 hodin.

4. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.

5. 1 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura PREMIUM (spotřeba 0,05–0,08 

kg/m2).

6. Zasychání 8–24 hodin.

7. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.

8. 1 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura PREMIUM (spotřeba 0,05–0,08 

kg/m2).

b) s použitím FORTEKRYLu napouštědla
1. Dokonalé očištění povrchu dřeva, viz Zpracování.

2. 1 × nátěr hmotou FORTEKRYL napouštědlo tónovanou do zvolené-

ho odstínu (spotřeba cca 0,12–0,17 kg/m2).

3. Zasychání 8–24 hodin.

4. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.

5. 1 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura PREMIUM (spotřeba 0,05–0,08 

kg/m2).

6. Zasychání 8–24 hodin.

7. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.

8. 1 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura PREMIUM (spotřeba 0,05–0,08 

kg/m2).

9.  Případně další lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.

10. 1 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura PREMIUM (spotřeba 0,05–0,08 

g/m2).

prémiová tenkovrstvá lazura pro venkovní i vnitřní nátěry dřeva 

››  Výrobní číslo 1205

lazura PREMIUM
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ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace obalů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje FOR-

TEKRYL lazura PREMIUM lidské zdraví. Obsahuje hydroxyfenyl-benz-

otriazol, kobalt bis(2-ethylhexanoát) a 3-(polyoxyethylen)propylheptam-

ethyl trisiloxan. Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo 

bezpečnostní listy. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, 

rukavice a ochranné brýle, při stříkání respirátor. Potřísněnou pokožku 

umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte 

velkým množstvím vody (případně odstraňte nasazené kontaktní čočky), 

udržujte otevřená víčka, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném 

požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 

10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nevyvolávejte zvracení.

FORTEKRYL lazura PREMIUM je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 

65 0201.

lazura PREMIUM
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Vlastnosti:
FORTEKRYL lazura KLASIK je speciální vodou ředitelný tenkovrs-

tvý lazurovací lak na bázi emulze modi  ̧kovaného lněného oleje, světlo-

stálých transparentních pigmentů a speciálních aditiv. Vyznačuje se vý-

bornými penetračními schopnostmi, světlostálostí (obsahuje UV  ̧ltry), 

trvalou vysokou elasticitou a dlouhodobou vodoodpudivostí nátěru, 

která je dána charakterem pojivové složky (lněný olej). Díky hlubokému 

průniku do dřeva nedochází vlivem degradace k odlupování a nátěr je 

snadno opravitelný.

Oblast použití:
FORTEKRYL lazura KLASIK je určena k vrchním nátěrům ven-

kovního dřevěného obložení budov, pergol, zahradního nábytku, plotů, 

zábradlí apod. V interiérech se používá k nátěrům podhledů, obložení 

stěn, trámů, výplní zábradlí apod. Je vhodná pro měkká i pro tvrdá dřeva. 

FORTEKRYL lazura KLASIK není určena pro nátěry přicházející do pří-

mého styku s potravinami a pitnou vodou. 

FORTEKRYL lazura KLASIK je určena pro profesionální i laické 

použití. 

Technické údaje:
Sušina min. 22 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost 1,00–1,05 g/cm3

pH 6–8

Výtoková doba (4 mm) min. 25 s

Zasychání na dotyk 6 hod. (23 °C)

Schopný dalšího nátěru 24 hod. (23 °C)

Brousitelnost 24 hod. (23 °C)

Vzhled  ̧lmu hedvábně matný

VOC 15 g/l

Spotřeba:
0,12–0,22 kg/m2 (2–3 nátěry)

Odstín:
palisandr, pinie, teak, ořech, dub, mahagon, bezbarvý

Bezbarvý odstín není vhodný pro venkovní prostředí, lze jej použít 

jako bázi pro tónování do dalších 40 odstínů dle vzorkovnice FORTE-
KRYL. Lazury jednotlivých odstínů jsou mezi sebou mísitelné. Výsledný 

barevný odstín je ovlivněn podkladem. 

Balení:
0,7 kg plechovky, 4,5 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTEKRYL lazura KLASIK se po dokonalém promíchání nanáší 

štětcem nebo válečkem při optimální teplotě vzduchu i podkladu 18 °C 

až 25 °C na suchý (vlhkost dřeva max. 12 %), přebroušený, čistý podklad 

zbavený pryskyřičných míst, mastných a voskových skvrn a předchozích 

nátěrů. Povrch borového dřeva je nutné očistit směsí polárních a nepo-

lárních rozpouštědel, např. toluenu, butylacetátu a etylalkoholu v pomě-

ru 1 : 1 : 1. U borového a modřínového dřeva doporučujeme z důvodu 

možného pomalého zasychání lazuru pro první vrstvu naředit cca 30 % 

vody. Borová a modřínová dřeva se zvýšeným obsahem pryskyřic nejsou 

vhodný podklad pro nátěr.

U tropických dřev mohou na povrchu vzniknout vývěry a barevné 

změny. Může také dojít podobně jako u některých druhů buku, dubu 

a borovice k průsakům pryskyřic a tříslovin. Vzniklé barevné defekty ne-

mají vliv na životnost nátěru.

Provádějí se dva až tři nátěry s technologickou přestávkou 

24–48 hodin (20 °C). Minimální teplota ovzduší a podkladu nesmí 

při aplikaci klesnout pod 10 °C. Při nižší teplotě se prodlužuje zasy-

chání nátěru, což může mít za následek dolepování. Relativní vlh-

kost vzduchu by neměla být nižší než 55 %, při nižší vlhkosti dochází 

k příliš rychlému vysychání nátěrového  ̧lmu (doporučená vlhkost 

60–75 %), což může mít za následek nižší penetraci do podkladu. Do 

24 hodin se musí natřené výrobky skladovat při teplotě min. 10 °C bez 

kontaktu s vodou. Nátěr dosahuje plné odolnosti na povětrnosti po 3–4 

dnech zasychání při teplotě 18 °C až 25 °C v závislosti na tloušťce nátěru. 

Obnovovací nátěry je třeba provádět po dokonalém přebroušení 

povrchu jedním nátěrem FORTEKRYL lazura KLASIK. Nedokonalé 

odstranění větších vrstev původního nátěru může způsobit prodloužení 

zasychání a snížit životnost nátěru.

Příklady nátěrového postupu:
a) Měkká dřeva bez obsahu tříslovin (smrk, lípa, apod.)

1.  Dokonalé očištění povrchu dřeva, přebroušení brusným papírem č. 80, 

odstranění prachu a nečistot.

2.  1 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK (spotřeba 0,06–0,08 

kg/m2). Lazuru je nutné dokonale vetřít do podkladu, nevsáklou lazuru 

je třeba z povrchu setřít.

3. Zasychání 24–48 hodin.

4. Lehké přebroušení brusným papírem č. 120 až 150.

5.  1–2 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK (spotřeba 0,06–0,08 

kg/m2 na 1 nátěr) s technologickou přestávkou 24–48 hodin mezi ná-

těry.

6. Zasychání 48–72 hodin.

b) Tvrdá (dub) a některá tropická dřeva s obsahem tříslovin

1.  Dokonalé očištění povrchu dřeva, přebroušení brusným papírem č. 80,      

odstranění prachu a nečistot.

2.  1 × penetrační nátěr hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK naředěnou 

30 % vody (spotřeba 0,06–0,08 kg/m2). Lazuru je nutné dokonale vetřít 

do podkladu, nevsáklou lazuru je třeba s povrchu setřít.

tenkovrstvá lazura na bázi lněného oleje k ochranným nátěrům dřeva 

››  Výrobní číslo 1207

lazura KLASIK
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4. Lehké přebroušení brusným papírem č. 120 až 150.

5. 1 × nátěr hmotou FORTEKRYL lazura KLASIK (spotřeba 0,06–

0,08 kg/m2).

6. Zasychání 48–72 hodin.

Certi� kace:
ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace obalů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje FOR-

TEKRYL lazura KLASIK lidské zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte vel-

kým množstvím vody (odstraňte případně nasazené kontaktní čočky), 

udržujte otevřená víčka, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném 

požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 

10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nevyvolávejte zvracení.

FORTEKRYL lazura KLASIK je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 

65 0201.

lazura KLASIK
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Vlastnosti:
FORTEKRYL interiérový lak je vodou ředitelná transparentní nátě-

rová hmota na bázi hybridní akrylátové disperze a speciálních aditiv. Má 

velmi dobrou zpracovatelnost a velmi dobrý rozliv. Nátěry se vyznačují 

výbornou přilnavostí k podkladu a povrchovou tvrdostí. FORTEKRYL in-
teriérový lak není určen pro nátěry podlah. FORTEKRYL interiérový lak 

splňuje podmínky ČSN EN 71 část 3  + A1 Bezpečnost hraček - Migrace 

určitých prvků. Vyrábí se v lesklém, pololesklém a matném provedení. 

Oblast použití:
FORTEKRYL interiérový lak je určen k nátěrům dřeva, dřevěných 

a korkových obkladů stěn, palubek, laťovek, dřevoštěpkových a dřevo-

třískových desek v interiéru. 

Technické údaje:
Sušina  min. 35 hm. %

Speci� cká hmotnost 1,00–1,20 g/cm3

pH 8,0–9,0

Výtoková doba (4 mm) min. 80 s

Zasychání  st. 1 40 minut

st. 5 do 2 hod.

další nátěr  po 2–4 hod. 

brousitelnost po 2 hod.

Přilnavost (mřížka) výborná

Tvrdost po 10 dnech 25 %

Vzhled � lmu lesklý, pololesklý, hedvábně matný

Spotřeba:
0,10–0,15 kg/m2 (1 vrstva)

Balení:
0,7 kg plechovky, 1,8 a 4 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTEKRYL interiérový lak se po dokonalém promíchání naná-

ší štětcem, pneumatickým či vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním 

nebo máčením na suchý (vlhkost max. 12 %) čistý podklad, zbavený 

pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem), mastných 

skvrn a nesoudržných vrstev. FORTEKRYL interiérový lak lze ředit na 

vhodnou aplikační viskozitu maximálně 5 % vody. Nátěry se provádějí 

ve 2–3 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2–4 hodiny (20 °C) při teplotě 

podkladu a prostředí v rozmezí 10 °C až 25 °C. Teplota podkladu nesmí 

klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu může být max. 75 %. Niž-

ší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. Nářadí je nutné 

ihned po ukončení práce umýt vodou.

Příklad nátěrového postupu:
1. Dokonalé očištění povrchu dřeva, viz Zpracování.

2.  1 x nátěr hmotou FORTEKRYL interiérový lak. Pro první nátěr 

lze hmotu ředit max. 5 % vody. (Spotřeba 0,10–0,12 kg/m2).

3. Zasychání 2–4 hodiny.

4. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.

5.  2–3 x nátěr hmotou FORTEKRYL interiérový lak (spotřeba na 

1 nátěr 0,10–0,15 kg/m2). Interval mezi nátěry 2–4 hodiny při 

20 °C, vhodné přebrousit mezi jednotlivými nátěry brusným pa-

pírem č. 220.

Certi� kace:
ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržení základních hygienických pravidel neohrožuje FORTE-

KRYL interiérový lak zdraví ani životní prostředí. Při práci používejte 

vhodný ochranný oděv a rukavice, při práci nad hlavou ochranné brýle, 

při stříkání ochranné brýle a respirátor.  

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným 

regeneračním krémem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte 

velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyplách-

něte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými 

tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte 

zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

FORTEKRYL interiérový lak je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 

65 0201.

lak pro nátěry dřeva v interiéru 

››  Výrobní číslo 1204

interiérový lak
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Vlastnosti:
FORTEKRYL podlahový lak je jednosložková transparentní vodou 

ředitelná nátěrová hmota na bázi čistě polyuretanové disperze, speciál-

ních plniv a aditiv. FORTEKRYL podlahový lak se vyznačuje vysokou 

tvrdostí, odolností oděru, odolností žloutnutí a velmi rychlým zasychá-

ním. Je schválený k použití pro povrchové úpravy hraček a výrobků pro 

děti do 3 let.

FORTEKRYL podlahový lak se vyrábí v lesklém i matném prove-

dení.

Oblast použití:
FORTEKRYL podlahový lak je určen k vnitřním nátěrům dřeva, ze-

jména dřevěných podlah, parket, nábytku, dřevěných hraček apod.

Technické údaje:
Sušina min.  30 hm. %

Spec. hmotnost  cca 1,1 g/cm3

pH  7,5–9,0

Konzistence (4 mm)  min. 50 s

Přilnavost (mřížka)  0 (výborná)

Zasychání  st. 1 40 min. (22 °C)

st. 5  4 hod.

Tvrdost:  1 den 30 %

10 dnů  40 %

Spotřeba:
0,10–0,13 kg/m2 (1 vrstva)

Balení:
0,6 kg plechovky, 1,8 a 4 kg plastové obaly 

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 30 °C.

 Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTEKRYL podlahový lak se nanáší štětcem, pneumatickým 

nebo vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním při teplotě podkladu 

a okolí v rozmezí 15 °C až 30 °C na pevný, suchý a čistý podklad, zbavený 

mastných a voskových skvrn. Nižší teplota prodlužuje dobu zasychání. 

FORTEKRYL podlahový lak se nanáší po důkladném promíchání ve 

2–4 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2–4 hodiny (20–25 °C). Pro první 

vrstvu je vhodné lak naředit 5 až 10 % vody. Dřevěný podklad je vhodné 

po zaschnutí prvního nátěru přebrousit brusným papírem č. 220. Nářadí 

je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje FOR-

TEKRYL podlahový lak zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte 

ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými table-

tami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvra-

cení. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

FORTEKRYL podlahový lak je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 

65 0201.

polyuretanový lak pro vysoce odolné nátěry dřeva v interiéru

››  Výrobní číslo 1202

podlahový lak
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Vlastnosti:
FORTEKRYL napouštědlo je hloubkový napouštěcí prostředek na 

bázi alkydové vodné emulze a speciálních aditiv. Vyznačuje se hlubokým 

průnikem do dřeva, umožňuje regulaci vlhkosti dřeva, zvyšuje přilnavost 

vrchních nátěrových systémů a společně s nimi tvoří dokonalou ochranu 

dřeva. FORTEKRYL napouštědlo zabraňuje modrání dřeva a chrání jej 

před dřevokazným hmyzem, plísněmi, dřevokaznými a dřevozbarvující-

mi houbami.

Oblast použití:
FORTEKRYL napouštědlo je určeno pro napouštění dřevěných 

oken, plotů, štítů, pergol a dalších stavebně truhlářských výrobků pro 

venkovní i vnitřní prostředí. Lze jej použít i k penetraci dřevovláknitých 

a dřevoštěpkových desek, papíru, minerálních podkladů (beton, betono-

vé dlaždice a cihly), pěnového polystyrenu, apod.

FORTEKRYL napouštědlo není určeno pro přímý styk s potravinami 

a pitnou vodou.

Technické údaje:
Sušina  min. 14 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost  1,00–1,05 g/cm3

pH  8,5–9,5

Výtoková doba (4 mm)  min. 11 s

Typové označení dle ČSN 49 0600-1  FB, B, P, IP, 1, 2, 3, S 

Čas potřebný pro biocidní účinek  8 h po ukončení posledního 

nátěru

Spotřeba:
0,12–0,17 kg/m2 (dle savosti podkladu)

Balení:
0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTEKRYL napouštědlo se nanáší máčením, štětcem nebo vá-

lečkem. Aplikuje se neředěné, v případě méně savého podkladu je mož-

né jej přiředit max. 5 hm. % vody. FORTEKRYL napouštědlo se aplikuje 

na řádně očištěné dřevěné povrchy. Na povrchu dřeva nesmí být prach 

ani jiné nepřilnavé částice. 

Kvalita dřeva musí splňovat podmínky ČSN pro daný typ výrobku, ze-

jména 

- jeho vlhkost musí být v rozmezí 10–12 % 

-  nesmí vykazovat stopy napadení plísněmi, dřevokaznými a dřevoz-

barvujícími houbami 

- nesmí vykazovat stopy po povrchové oxidaci (zašednutí povrchu 

dřeva) 

Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 8 °C po celou dobu 

zasychání. Další nátěrové hmoty (např. FORTEKRYL lazura PREMIUM) 

lze nanášet po zaschnutí napouštědla, tj. po 8–20 hodinách (20–25 °C). 

Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
ITC Autorizovaná osoba č. 224

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci
FORTEKRYL napouštědlo je ve smyslu platné legislativy dráždivý 

a nebezpečný pro životní prostředí. Obsahuje 3-jodoprop-2-in-1-yl-N-

butylkarbamát (11,2 g/kg) a permethrin (0,91 g/kg).

Dráždí dýchací orgány. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vy-

soce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé 

účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte 

páry/aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 

a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo obličejový štít. Tento materiál a jeho obal musí 

být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do životní-

ho prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy 
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

První pomoc:
Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem. Při požití vyplách-

něte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými 

tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte 

zvracení. Při nadýchání vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, v přípa-

dě přetrvávajících potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

FORTEKRYL napouštědlo je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 

0201.

speciální napouštěcí prostředek pro fungicidní a insekticidní ochranu dřeva

››  Výrobní číslo 1206

napouštědlo
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TVlastnosti:
SANATHERM B akrylát je vodou ředitelná fasádní barva 

připravená na bázi vodné kopolymerní akrylátové disperze, která 

vyniká vysokou odolností proti UV paprskům a dalším negativním 

povětrnostním faktorům jako jsou oxidy dusíku, síry a působení vody. 

Dále jsou použity vysoce odolné pigmenty, plniva a speciální aditiva 

zaručující výbornou odolnost fasádní nátěrové hmoty SANATHERM B 
akrylát na povětrnosti. Hmota se vyznačuje výbornou kryvostí a velmi 

dobrou paropropustností.

Oblast použití:
Fasádní barva SANATHERM B akrylát je určena pro venkovní 

i vnitřní úpravy povrchů stěn z vápenných, cementových, vápenoce-

mentových omítek, polymerních omítek typu SANATHERM O, betonu, 

plynosilikátových, vláknocementových, cementotřískových, sádrokar-

tonových desek apod. Používá se tam, kde se vyžaduje prodloužení 

životnosti stávající úpravy, zvýšení odolnosti proti vodě, snížení špinivosti 

a zvýšení omyvatelnosti, snížení průniku oxidů dusíku a síry do pod-

kladové vrstvy.

Technické údaje:
Sušina  min. 55 hm. %

Spec. hmotnost  1,45 g/cm3

pH  9,0–11,0

Viskozita  min. 5 Pas (25 °C)

Přídržnost  min. 0,5 MPa

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Vodotěsnost  max. 0,9 l/m2.hod.

Otěruvzdornost  min. 60 min.

Ekvivalentní difuzní tloušťka  < 0,4 m

Odstín:
• bílý, 

•  centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují podle vzorkovnic CSA, 

Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF, BS 5252 F, 

Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03 (výběr z více než 8 000 odstínů).

Spotřeba:
0,30 až 0,50 kg/m2

Balení:
3 kg, 6 kg, 12 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklady musí být soudržné, prosté výkvětů, vyzrálé včetně 

vysprávek 4–6 týdnů, zbavené nečistot, starých vápenných, hlinkových 

a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné (roztokem kon-

centrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného vhodného saponátu) 

a suché. Podklady je nutné penetrovat. Penetrace se provádí 

penetračními prostředky FORTE penetral nebo SANATHERM PN, 

případně barvou SANATHERM B akrylát, naředěnou vodou v poměru 

1 hm. díl barvy : 3 až 5 hm. dílům vody.

Zpracování:
Na připravený podklad se nanáší fasádní barva SANATHERM B 

akrylát malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním ve 

2 vrstvách. Druhá vrstva se nanáší až po zaschnutí první tj. za 4 až 24 hod. 

podle povětrnostních podmínek. Fasádní barvu je možné podle použité 

aplikační techniky ředit vodou až do 10 hm. %. SANATHERM B akrylát 

se může aplikovat v rozmezí teplot okolí a podkladu 5°C až 30°C. Nesmí 

se aplikovat při intenzivním přímém slunečním svitu. Pracovní pomůcky 

je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

SANATHERM B akrylát zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vo-

dou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou po-

moc. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvra-

cení.

akrylátová fasádní barva

››  Výrobní číslo 9515

akrylát
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TVlastnosti:
SANATHERM B silikon je jednosložková nátěrová hmota, určená 

hlavně pro venkovní použití, připravená na bázi vodné disperse silikoni-

zované polymerní pryskyřice, speciálních aditiv, světlostálých pigmentů 

a plniv. Vyznačuje se výbornou odolností na povětrnosti, výbornou 

vodoodpudivostí, nízkou vodopropustností, velmi nízkým difuzním 

odporem pro vodní páru a nízkou špinivostí.

Oblast použití:
SANATHERM B silikon je určen především pro povrchovou úpra-

vu minerálních materiálů, jako jsou omítky, beton, cihly, stavební kámen 

apod. Je vhodný pro nátěry fasád, které musí zajistit odvětrání většího 

množství vodních par.

Technické údaje:
Sušina  min. 55 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost  1,45 g/cm3

pH  9,0–11,0

Viskozita Brook  ̧eld  11–15 Pas

Přídržnost k betonu  min. 0,9 MPa

Mrazuvzdornost na betonu  25 cyklů

Vodotěsnost na betonu  0,1 l/m2/0,5 hod

Ekvivalentní difuzní tloušťka  0,05 m

Odstín:
• bílý

•  centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují podle vzorkovnic CSA, 

Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF, BS 5252 F, 

Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03 (výběr z více než 8 000 odstínů).

Spotřeba:
0,3–0,6 kg/m2

Balení:
3 kg, 6 kg, 12 kg plastové obaly

Skladování:
V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklady musí být soudržné, prosté vápenných výkvětů, vyzrálé 

4 až 6 týdnů, včetně vysprávek. Musí být zbaveny starých vápenných, 

hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné (roztokem 

koncentrátu ETERNAL odmašťovač nebo jiného vhodného saponátu) 

a suché. Podklady je nutné penetrovat. Penetrace se provádí výhradně 

penetračními prostředky FORTE penetral nebo SANATHERM PN.

Zpracování:
Na připravený podklad se nanáší fasádní barva SANATHERM 

B silikon malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním 

ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší až po zaschnutí první, tj. dle 

povětrnostních podmínek za 4 až 24 hod. Fasádní barvu je možné dle 

použité nanášecí techniky ředit vodou až do 10 hm. %. SANATHERM 
B silikon je možné nanášet při teplotách v rozmezí 5 až 30°C. Nesmí se 

nanášet při přímém intenzivním slunečním svitu. Pracovní pomůcky je 

nutné ihned po ukončení umýt vodou. Při práci se doporučuje mít při 

ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Certi� kace:
TZÚS Praha. Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

SANATHERM B silikon zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku omyjte 

vodou a mýdlem a po osušení ošetřete vhodným ochranným krémem. 

Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

fasádní barva na bázi silikonizované polymerní pryskyřice

››  Výrobní číslo 0302

silikon
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TVlastnosti:
SANATHERM B silikon PREVENSIL je fasádní barva na bázi 

vodné disperse silikonizované polymerní pryskyřice, speciálních adi-

tiv, světlostálých pigmentů a plniv vysoce odolná napadení houbami, 

plísněmi a řasami. Nátěry se vyznačují také vysokou odolností UV záření 

a povětrnostním vlivům, vodoodpudivostí, nízkou vodopropustností, 

velmi nízkým difuzním odporem pro vodní páru a nízkou špinivostí.

Oblast použití:
SANATHERM B silikon PREVENSIL je určen zejména pro ven-

kovní použití speciálně na fasády domů, u kterých je nebezpečí napadení 

houbami, plísněmi anebo řasami, jako jsou fasády, které byly tohoto na-

padení zbaveny, fasády domů, které jsou v blízkém kontaktu se vzrostlou 

zelení nebo kde se v sousedství toto napadení vyskytuje. SANATHERM 
B silikon PREVENSIL je určen pro povrchovou úpravu vápenných, 

vápenocementových, cementových omítek, akrylátových, silikátových 

a silikonových šlechtěných omítek a nátěrů a dalších podkladů jako jsou 

cihly, stavební kámen apod. Je vhodný pro nátěry fasád, které musí zajis-

tit odvětrání většího množství vodních par.

Technické údaje:
Sušina  min. 55 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost  1,45 g/cm3

pH  9,0–11,0

Viskozita Brook  ̧eld  11–15 Pas

Přídržnost k betonu  min. 0,9 MPa

Mrazuvzdornost na betonu  25 cyklů

Vodotěsnost na betonu  0,1 l/m2/0,5 hod

Ekvivalentní difuzní tloušťka  0,05 m

Odstín:
• bílý

•  centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují podle vzorkovnic CSA 

anorganic, Eurotrend, Aquatec SF, Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 

03, BS 5252 F, RAL a dalších (výběr z více než 8 000 odstínů).

Spotřeba:
0,3–0,6 kg/m2

Balení:
10 kg plastové obaly

Skladování:
V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 až 25°C. Nesmí 

zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklady musí být soudržné, prosté vápenných výkvětů, vyzrálé 

4 až 6 týdnů, včetně vysprávek. Musí být zbaveny biologického napadení 

(přípravkem SANATHERM odstraňovač plísní), starých vápenných, 

hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné (roz-

tokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného vhodného 

saponátu) a suché. Savé podklady je nutné penetrovat. Penetrace se 

provádí výhradně penetračními prostředky FORTE penetral nebo 

SANATHERM PN.

Zpracování:
Na připravený podklad se nanáší fasádní barva SANATHERM B 

silikon PREVENSIL malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo 

stříkáním ve dvou vrstvách. Druhá vrstva se nanáší až po zaschnutí 

první, tj. dle povětrnostních podmínek za 4 až 24 hodin. Fasádní barvu 

je možné dle použité nanášecí techniky ředit vodou až do 10 hm. %. 

SANATHERM B silikon PREVENSIL je možné nanášet při teplotách 

v rozmezí 5 až 30 °C. Nesmí se nanášet při přímém intenzivním slunečním 

svitu. Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukončení umýt vodou. Při 

práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění 

nářadí.

Certi� kace:
TZÚS Praha. Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje SANA-

THERM B silikon PREVENSIL zdraví. Při práci je nutné používat vhodný 

ochranný oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku omyjte 

vodou a mýdlem a po osušení ošetřete vhodným ochranným krémem. 

Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

silikonová fasádní barva s vysokou odolností napadení houbami, 
plísněmi a řasami  

››  Výrobní číslo 0302P

silikon PREVENSIL
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Vlastnosti:
SANATHERM odstraňovač plísní je speciální likvidační prostředek 

vysoce účinný proti houbám, plísním a řasám napadajícím zdivo. SANA-
THERM odstraňovač plísní má široké spektrum účinnosti zahrnující 

plísně, houby, řasy, mechy a lišejníky. 

Oblast použití:
SANATHERM odstraňovač plísní je určen k likvidaci biotického 

napadení zdiva, střešní krytiny a jiných povrchů. 

Spotřeba:
0,1–0,2 kg/m2 

Balení:
0,5 kg plastová láhev s rozprašovačem, 5 kg plastový kanystr

Skladování:
V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 až 25°C 

odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem, vysokou 

teplotou a přímým světlem.

Příprava podkladu:
Před aplikací přípravku SANATHERM odstraňovač plísní je třeba 

napadenou plochu mechanicky (nejlépe vysokotlakým mytím) zbavit 

větších nánosů napadení a nechat vyschnout.  

Zpracování:
SANATHERM odstraňovač plísní se nanáší nejlépe štětcem nebo 

válečkem (pro lokální aplikaci lze použít i rozprašovač) na suchý na-

padený povrch, který byl předem zbaven největších nánosů napadení. 

Napadený podklad je třeba přípravkem co nejlépe prosytit, aby účinné 

látky pronikly co nejhlouběji a zasáhly tak podhoubí hub a plísní. Značně 

savým a členitým povrchům je třeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Ošetřený podklad doporučujeme po zaschnutí přípravku co nejdříve 

opatřit nátěrem odolávajícím plísním, houbám a řasám, např. speciální 

silikonovou fasádní barvou SANATHERM B silikon PREVENSIL, aby se 

zabránilo novému napadení fasády zárodky biotických škůdců z okolí. 

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
SANATHERM odstraňovač plísní není klasi  ̧kovaný jako 

nebezpečný. Při práci používejte pracovní oděv, rukavice a ochranné 

brýle. 

S 2  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 23  Nevdechujte aerosoly. 

S 51  Používejte pouze v dobře větraných prostorách 

Při zasažení pokožky okamžitě odložte veškerý potřísněný oděv 

a zasaženou pokožku omyjte velkým množstvím vody. Při zasažení očí 

vyjměte kontaktní čočky, oči vymývejte 10–15 minut velkým množstvím 

vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou 

a vypijte asi 0,5 l vody. Nevyvolávejte zvracení. Při zdravotních potížích 

po manipulaci s přípravkem vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal 

přípravku. 

Používejte přípravek bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na 

obalu a připojené informace o výrobku.

››  Výrobní číslo 1003

speciální prostředek k likvidaci plísní, hub a řas na zdech  

odstraňovač plísní
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Vlastnosti:
ETERNAL elast je pružná nátěrová hmota na bázi vodných dis-

perzí speciálních akrylátových kopolymerů schopných síťovaní účinkem 

ultra  ̧alové složky slunečního záření. Dále obsahuje plniva, pigmenty 

a speciální aditiva. Hotový nátěr je trvale vysoce pružný, odolný po-

praskání, povětrnostním vlivům a UV záření. Velmi dobře odolává 

působení chemických rozmrazovacích látek, je nepropustný pro vodu, 

oxid uhličitý, oxid siřičitý. Má přitom velmi dobrou propustnost pro 

vodní páru, je omyvatelný vodou, velmi málo se špiní. ETERNAL elast 

neovlivňuje zvukovou pohltivost protihlukových panelů.

Oblast použití:
ETERNAL elast je určen k provádění ochranných protikorozních 

a protikarbonatačních nátěrů betonových a železobetonových kon-

strukcí. Je vhodný i na silniční stavby a na povrchové úpravy protihlu-

kových panelů. Vzhledem k vysoké pružnosti a paropropustnosti je 

velmi vhodný také k povrchové úpravě fasád budov z vyzrálých omítek, 

betonových konstrukcí, omítek konstrukcí z plynosilikátů a vláknoce-

mentových panelů, u kterých se v důsledku rychlého vysychání apod. 

objevily trhlinky. Není určen k povrchové úpravě ploch vystavených me-

chanickému zatížení, jako jsou např. pochozí a pojížděné plochy. Nelze 

jej použít k povrchové úpravě betonových ploch trvale umístěných pod 

vodou, jako jsou např. bazény, kanály apod.

Technické údaje:
Sušina  min. 68 %

Spec. hmotnost  1,4 g/cm3

Objemová sušina 52,0 ± 1 obj. %

pH  7,5–9,5

Viskozita  min. 650 mPas

Zasychání  st. 1  40 min.

 st. 5  24 hod.

Mez pevnosti v tahu (23°C)  min. 1,1 MPa

Mrazuvzdornost  100 cyklů (bez změny)

Tažnost (23°C)  min. 75%

Ekvivalentní difuzní tloušťka  < 0,4 m

Vodotěsnost  0,01 l/m2 hod.

µCO2   487 000

Odolnost CHRL 115 cyklů (beze změny) 

 (TKP MDS-OPK, kapitoly 18. z ledna 1997, přílohy č. 3; ČSN 73 1326 C 

Metoda automatického cyklování II)

Spotřeba:
Protikarbonatační nátěry  0,4 kg/m2

Podklady s trhlinkami  0,4 – 0,9 kg/m2 

 dle šířky přemosťovaných trhlin

Šířka trhlin Spotřeba hmoty
_____________________________________________________

0,2 mm  2 x 0,2 kg/m2

0,3 mm  2 x 0,3 kg/m2

0,5 mm  3 x 0,3 kg/m2

Odstín:
• bílý

•  centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónují podle vzorkovnic CSA, 

Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF, BS 5252 F, 

Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03 (výběr z více než 8 000 odstínů).

Balení:
10 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad pro ETERNAL elast musí být soudržný, zbavený zvětralých 

částí, starých nátěrů (mechanicky, tlakovou vodou, otryskáním). 

Poškozená místa podkladu je nutné opravit běžným způsobem 

a opravená místa nechat vyzrát min. 28 dnů. Trhliny širší než 0,3 mm je 

třeba rozšířit a podle známých technologických postupů vyspravit trvale 

pružným akrylátovým tmelem, v případě potřeby použít i výztužnou 

tkaninu. Silně savé podklady je nutné nejprve napustit penetračním 

přípravkem FORTE penetral, v případě požadované odolnosti nátěru 

chemickým rozmrazovacím látkám je nutné k penetraci použít ETERNAL 
elast ředěný vodou v poměru 3 : 1. ETERNAL elast je možné aplikovat 

4 hodiny po nanesení penetračního nátěru.

Zpracování:
ETERNAL elast se nanáší širokým štětcem, malířskou štětkou, 

válečkem nebo bezvzduchovým stříkáním při teplotách 5°C až 25°C. 

Nesmí se aplikovat za intenzivního přímého slunečního svitu. Při 

použití na protikarbonatační nátěry se provádějí dva nátěry s celkovou 

spotřebou 0,4 kg/m2.

Při použití na fasády s pavučinovými trhlinkami se nanáší ve 2 až 

3 vrstvách po max. 0,3 kg/m2 na jednu vrstvu. Počet vrstev a množství 

hmoty se řídí šířkou přemosťovaných trhlin. První vrstvu je vhodné 

provést nátěrovou hmotou ETERNAL elast naředěnou 5 až 10 hm. % 

vody. 

Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry je podle klimatic-

kých podmínek 6–24 hod. Pracovní pomůcky je nutné ihned po ukon-

čení práce umýt vodou.

speciální pružná akrylátová barva se schopností přemostění 
vlasových trhlin na ochranné protikarbonatační nátěry betonu 
a nátěry fasád s pavučinovými trhlinkami

››  Výrobní číslo 9704

elast
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Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
ETERNAL elast neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné 

dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, 

rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, 

oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

elast
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TVlastnosti:
SANATHERM O akrylátová omítkovina je tenkovrstvá syntetická 

omítkovina pro venkovní i vnitřní použití na bázi vodné disperze akrylá-

tových kopolymerů. Má výbornou zpracovatelnost, přilnavost k podkladu 

a vysokou odolnost alkáliím, povětrnostním vlivům a UV záření. Vyznačuje 

se dobrou propustností pro vodní páru a vodotěsností. Výběr odstínů 

podle vzorkovnice Austis Anorganic používající vysoce světlostálé anor-

ganické pigmenty zaručuje dlouhodobou stálost barevných odstínů i na 

stěnách vystavených intenzívnímu slunečnímu záření. 

Podle výsledné struktury a použitého plniva se dodává:

SANATHERM O akrylátová omítkovina 

drásaná D1,5 (zrnitost 1,5 mm)

 D2 (zrnitost 2,0 mm)

 D2,5 (zrnitost 2,5 mm)

 D3 (zrnitost 3,0 mm)

zatíraná Z1 (zrnitost 1,0 mm)

 Z1,5 (zrnitost 1,5 mm)

 Z2 (zrnitost 2,0 mm)

 Z2,5 (zrnitost 2,5 mm)

 Z3 (zrnitost 3,0 mm)

Drásaná omítkovina vytváří charakteristickou strukturu drobných 

rýh, povrch zatírané omítkoviny je rovnoměrně zrnitý.

Oblast použití:
SANATHERM O akrylátová omítkovina je určená ke konečné 

povrchové úpravě zateplovacích systémů SANATHERM a SANA-
THERM minerál, na venkovní i vnitřní povrchy minerálních podkladů 

jako jsou vápenné, cementové, vápenocementové omítky apod., je 

možné ji použít i na dřevotřískové, cementotřískové, vláknocementové 

a sádrokartonové desky.

Technické údaje:
Sušina  min. 80 hm. %

Spec. hmotnost  1,85–2,0 g/cm3

pH  8,0–9,0

Přídržnost  min. 0,7 MPa

Spotřeba podle typu omítkoviny:
Drásaná: D1,5 2,5–3,0 kg/m2

 D2 2,9–3,3 kg/m2

 D2,5 3,2–3,6 kg/m2

 D3 3,6–4,0 kg/m2

Zatíraná: Z1 1,8–2,2 kg/m2

 Z1,5 2,5–3,0 kg/m2

 Z2 3,0–3,5 kg/m2

 Z2,5 3,5–4,0 kg/m2

 Z3 4,0–4,5 kg/m2

Odstín:
• bílý

•  na objednávku dlouhodobě světlostálé odstíny podle AUSTIS 

ANORGANIC a odstíny podle dalších vzorkovnic.

Do odstínů podle speciální vzorkovnice AUSTIS ANORGANIC tónují 

rovněž centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS.

Balení:
25 kg plastové obaly

Skladování:
V původním dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5°C do 25°C. 

Nesmí zmrznout.

Zpracování:
Podklady musí být rovné, soudržné, prosté výkvětů, vyzrálé včetně 

vysprávek 4–6 týdnů, zbavené nečistot, starých nátěrů, odmaštěné 

a suché. Podklad se natře pigmentovaným penetračním prostředkem 

SANATHERM PNO, nejlépe natónovaným do odstínu navazující omít-

koviny. Po 6 hodinové technologické přestávce se nanese nerezovým 

hladítkem (40 x 15 cm) SANATHERM O akrylátová omítkovina.

Omítkovina se nanáší ve vrstvě tloušťky odpovídající velikosti 

zrn hrubozrného plniva. Přebytečná omítkovina se stejným nástro-

jem odstraní. Po zavadnutí (5–40 min. podle podmínek) se úprava 

dokončí plastovým hladítkem, zatíraná omítkovina krouživými pohyby, 

drásaná podle požadované struktury svislými nebo vodorovnými tahy, 

tahy křížem nebo krouživým pohybem. Práce lze provádět při teplotě 

mezi 5°C až 25°C, nedoporučuje se nanášení při přímém intenzivním 

slunečním svitu. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Upozornění:
Materiál určený na souvislou plochu je nutné pro zajištění dokonale 

stejného barevného podání celé plochy před použitím homogenizovat 

smícháním ve větší nádobě. 

Souvislou plochu je nutné upravovat bez přerušení.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje SANA-

THERM O akrylátová omítkovina zdraví. Může mít dráždivé účinky, 

především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat 

vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. 

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení 

bezodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte 

lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. 

akrylátová disperzní tenkovrstvá omítková hmota

››  Výrobní číslo 9516

akrylátová omítkovina
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TVlastnosti:
SANATHERM O silikonová omítkovina je tenkovrstvá siliko-

nová omítkovina pro venkovní i vnitřní použití na bázi vodné disperze 

silikonů a dalších polymerů, anorganických pigmentů, plniv a aditiv. Má 

výbornou zpracovatelnost, přilnavost k podkladu a vysokou odolnost 

alkáliím, povětrnostním vlivům a UV záření. Je vysoce vodoodpudivá 

a velmi dobře propustná pro vodní páru, má zvýšenou odolnost na-

padení houbami a řasami. Výběr odstínů podle vzorkovnice AUSTIS 

ANORGANIC používající vysoce světlostálé anorganické pigmenty 

zaručuje dlouhodobou stálost barevných odstínů i na stěnách vys-

tavených intenzívnímu slunečnímu záření. 

Podle výsledné struktury a použitého plniva se dodává:

SANATHERM O silikonová omítkovina 

drásaná D1,5 (zrnitost 1,5 mm)

 D2 (zrnitost 2,0 mm) 

 D2,5 (zrnitost 2,5 mm)

 D3 (zrnitost 3,0 mm)

zatíraná Z1,5 (zrnitost 1,5 mm)

 Z2 (zrnitost 2,0 mm)

 Z2,5 (zrnitost 2,5 mm)

 Z3 (zrnitost 3,0 mm)

Drásaná omítkovina vytváří charakteristickou strukturu drobných 

rýh, povrch zatírané omítkoviny je rovnoměrně zrnitý.

Oblast použití:
SANATHERM O silikonová omítkovina je určená ke konečné 

povrchové úpravě zateplovacích systémů SANATHERM a SANA-
THERM minerál, na venkovní i vnitřní povrchy minerálních podkladů 

jako jsou vápenné, cementové, vápenocementové omítky apod., je 

možné ji použít i na dřevotřískové, cementotřískové, vláknocementové 

a sádrokartonové desky.

Technické údaje:
Sušina  min. 80 hm. %

Spec. hmotnost  1,75–1,95 g/cm3

pH  8,0–9,0

Přídržnost  min. 0,7 MPa

Spotřeba podle typu omítkoviny:
Drásaná: D1,5 2,5–3,0 kg/m2

 D2 2,9–3,3 kg/m2

 D2,5 3,2–3,6 kg/m2 

 D3 3,6–4,0 kg/m2

Zatíraná: Z1,5 2,5–3,0 kg/m2

 Z2 3,0–3,5 kg/m2

 Z2,5 3,5–4,0 kg/m2

 Z3 4,0–4,5 kg/m2

Odstín:
• bílý

•  na objednávku dlouhodobě světlostálé odstíny podle AUSTIS 

ANORGANIC a odstíny podle dalších vzorkovnic. 

Do odstínů podle speciální vzorkovnice AUSTIS ANORGANIC tónují 

rovněž centra COLOR SYSTÉMU AUSTIS.

Balení:
25 kg plastové obaly

Skladování:
V původních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
Podklady musí být rovné, soudržné, prosté výkvětů, vyzrálé včetně 

vysprávek 4–6 týdnů, zbavené nečistot, starých nátěrů, odmaštěné 

a suché. Podklad se natře pigmentovaným penetračním prostředkem 

SANATHERM PNO silikon, nejlépe natónovaným do odstínu navazu-

jící omítkoviny. Po 6 hodinové technologické přestávce se nerezovým 

hladítkem (40 x 15 cm) nanese SANATHERM O silikonová omítko-
vina. Omítkovina se nanáší ve vrstvě tloušťky odpovídající velikosti 

zrn hrubozrného plniva. Přebytečná omítkovina se stejným nástrojem 

odstraní. Po zavadnutí (5–40 min. podle podmínek) se úprava dokončí 

plastovým hladítkem, zatíraná omítkovina krouživými pohyby, drásaná 

svislými nebo vodorovnými tahy, tahy křížem nebo krouživým po-

hybem. Práce lze provádět při teplotě mezi 5°C až 25°C, nedoporučuje se 

nanášení při přímém intenzivním slunečním svitu. Nářadí je nutné ihned 

po ukončení práce umýt vodou.

Upozornění:
Materiál určený na souvislou plochu je nutné pro zajištění dokonale 

stejného barevného podání celé plochy před použitím homogenizovat 

smícháním ve větší nádobě. Souvislou plochu je nutné upravovat bez 

přerušení.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje SANA-

THERM O silikonová omítkovina zdraví. Může mít dráždivé účinky, 

především na oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat 

vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. 

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení 

bezodkladně vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte 

lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

silikonová disperzní tenkovrstvá omítková hmota

››  Výrobní číslo 0704

silikonová omítkovina 
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Vlastnosti:
SANAKRYL UV je jednosložková vodou ředitelná hydroizolační 

hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, 

plniv a speciálních aditiv. Hydroizolační hmota SANAKRYL UV se 

aplikuje v tekutém stavu. Po zaschnutí vytváří trvale pružnou bezešvou 

hydroizolační folii s dlouhodobou životností na povětrnosti. Vlastní 

folie se vyznačuje výbornou odolností proti degradaci UV zářením 

a che-mickými spady a stálou pružností i při nízkých teplotách. Možnost 

opakované regenerace prodlužuje životnost této folie a umožňuje 

i okamžité opravné zásahy v případě mechanického poškození.

Oblast použití:
SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravám starších střešních kry-

tin z asfaltových pásů a k ochranným nátěrům nových asfaltových pásů 

na střechách se sklonem minimálně 3° a maximálně 60°. SANAKRYL UV 

lze při nátěru střešní krytiny použít i k nátěru klempířského příslušenství 

střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového ple-

chu natřeného antikorozním nátěrem. Po konzultaci s výrobcem jej lze 

použít i k ochranným a sanačním nátěrům vláknocementu. SANAKRYL 
UV není určen k údržbě a opravě fóliových krytin. Bez předchozí konzul-

tace s výrobcem se nedoporučuje přímá aplikace na beton!

Technické údaje:
Sušina  min. 65 hm. %

Spec. hmotnost  1,4 g/cm3

pH  8,0–10,0

Viskozita (Rheotest 2; 25 °C)  1700–2700 mPas

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Vodotěsnost  0,0 litru /m2 hod.

Mez pevnosti v tahu  1,2 MPa

Tažnost  150 %

Přídržnost k asfalt. pásu  0,5 MPa

Spotřeba:
• 0,5–1,0 kg/m2 ochranný nátěr, oplechování (1 vrstva)

• 2,0 kg/m2 (2 vrstvy bez tkaniny)

• 2,5–3,0 kg/m2 (3 vrstvy s tkaninou)

• 1,5 kg/m2 regenerační nátěr na starých nátěrech SANAKRYL UV

Odstín:
07 červenohnědý 

Balení:
25 kg plastové obaly, na objednávku 100 kg vratné sudy s PE vložkou

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad musí být:

• očištěný od mechanických nečistot

•  odmaštěný (vysokotlaké mycí zařízení, roztok koncentrátu ETER-
NAL odmašťovač nebo jiného vhodného saponátu)

• vyspravený

• suchý

•  savé podklady a starou asfaltovou krytinu je nutné napenetrovat 

FORTE penetralem

Zpracování:
SANAKRYL UV se nanáší na připravený povrch asfaltérským kartáčem 

nebo válečkem ve dvou vrstvách s přestávkou mezi nátěry min. 4 hod. 

(20 °C; min. spotřeba 2 kg/m2). Pro vlastní aplikaci se SANAKRYL UV nesmí 

ředit. U vícevrstvých aplikací se poslední vrstva nanáší výhradně válečkem. 

Pro sanace rozrušených asfaltových krytin doporučujeme pro zajištění 

pevnosti a požadované celkové tloušťky vrstvy použití armovací textilie 

(dodavatel AUSTIS a.s.). Nedoporučujeme používat skelnou tkaninu. Tkani-

na se pokládá vtlačením do 1. mokrého nátěru. Druhá vrstva se aplikuje až 

po zaschnutí první (4 hod. při 20°C) a následuje 3. krycí vrstva (min. celková 

spotřeba 2,5 kg/m2). Nářadí je nutné ihned po aplikaci umýt vodou.

Oplechování je třeba zbavit nesoudržných zbytků původních nátěrů, od-

mastit a celkově očistit, zkorodované části ošetřit antikorozním nátěrem. Vlast-

ní nátěr provádíme v 1–2 vrstvách, v místech značného porušení můžeme 

použít 3 nátěry s vložením tkaniny - např. zatékající spojení apod. (spotřeba 0,5 

kg/m2 nátěr v ploše a 1,0–2,0 kg/m2 v namáhaných či porušených místech). 

Obecné informace:
SANAKRYL UV je možné aplikovat při teplotě okolí a podkladu 

v rozmezí 8°C až 30°C.

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostat-

ném Aplikačním předpisu Střechy. Aplikačním  ̧rmám doporučujeme 

účastnit se odborného školení za účelem získání “Osvědčení výrobce”, 

opravňujícího vyškolenou ̧  rmu k pokládce uvedené hmoty. Dlouhodobé 

záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Zís-

kané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby 

a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
SANAKRYL UV neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné 

dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, 

rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, 

oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých 
a šikmých střech z asfaltových pásů

››  Výrobní číslo 9402
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Vlastnosti:
SANAKRYL TOP je jednosložková vodou ředitelná hydroizolační 

hmota připravená z vodné kopolymerní disperze, pigmentů, plniv 

a speciálních aditiv. Hydroizolační hmota SANAKRYL TOP se nanáší 

v tekutém stavu a po zaschnutí vytváří trvale pružnou bezešvou 

hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na 

dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy.

SANAKRYL TOP spolu s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační 

systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým 

zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí. 

V tomto systému je SANAKRYL TOP určen jako základní kotvicí i jako 

 ̧nální uzavírací vrstva. Tento systém se používá k ochraně, údržbě 

a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů.

SANAKRYL TOP je možné použít i v požárně nebezpečném pros-

toru na střechách ve sklonu do 15°.

Další použití:
SANAKRYL TOP lze použít i k ochranným nátěrům nové střešní 

izolační PUR pěny. Jako ochranný nátěr střešní izolační PUR pěny má SA-
NAKRYL TOP klasi  ̧kaci reakce na oheň E. Současně s nátěrem střešní 

krytiny lze SANAKRYL TOP použít i k nátěru klempířského příslušenství 

střechy z pozinkovaného plechu, hliníkového plechu a ocelového ple-

chu natřeného antikorozním nátěrem. Není určen k údržbě a opravě 

fóliových krytin.

Technické údaje:

Sušina  min. 65 hm. %

Spec. hmotnost  1,4 g/cm3

pH  8,0–10,5

Viskozita Brook  ̧eld (A/5/10)  13–21 Pas (23°C)

Vodotěsnost  0,0 l/m2/hod.

Nasákavost  max. 5 %

Mez pevnosti v tahu  1.5 MPa

Průtažnost  150 %

Přídržnost k podkladu  min. 0,5 MPa

Spotřeba:
0,5–1,0 kg/m2 – ochranný nátěr (1 vrstva)

1,0 kg/m2 - ochranný nátěr střešní PUR pěny

2,5–3,0 kg/m2 – hydroizolační systém s tkaninou (3 vrstvy)

Odstín:
světle šedý, červenohnědý

Balení:
25 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout!

Druhy podkladů:
asfaltové pásy, lepenky, ocelový plech natřený antikorozním 

nátěrem nebo pozinkovaný plech, hliník, PUR pěna

Příprava podkladu:
Podklad musí být očištěný od mechanických nečistot a odmaštěný 

(vysokotlaké mycí zařízení, roztok koncentrátu ETERNAL odmašťovač, 

nebo jiného vhodného saponátu) vyspravený, suchý. Savé podklady 

a starou asfaltovou krytinu je nutné penetrovat FORTE penetralem.

Zpracování:
SANAKRYL TOP se nanáší na připravený podklad asfaltérským 

kartáčem nebo válečkem (poslední vrstva pouze válečkem) ve dvou 

až třech vrstvách podle druhu úpravy, s technologickou přestávkou 

12 hodin při 20 °C. SANAKRYL TOP je určen pro střechy s minimálním 

spádem 1° a s dlouhodobým zatížením vodou – nejdéle však 6 měsíců 

nepřetržitě bez vyschnutí. V místech dlouhodobě zatížených vodou je 

nutné použít hydroizolační systém s výztužnou tkaninou. 

Aplikace na asfaltové pásy
Doporučujeme řádné vyspravení větších prasklin (tmelem 

připraveným ze SANAKRYLu TOP přimísením křemičitého písku 

s max. zrnitostí 0,5 mm) a boulí (vyříznutí a přelepení). SANAKRYL TOP 

je určen jako základní i jako vrchní vrstva. Základní vrstvu nanášíme na 

řádně připravený podklad.

Hydroizolační systém:
Aby hydroizolační souvrství splňovalo nároky na něj kladené, 

je nutné použít výztužnou tkaninu. Tkanina se pokládá do čerstvé 

1. vrstvy SANAKRYLU TOP. Celkem se nanášejí 2–3 vrstvy tak, aby byla 

tkanina v celé ploše pokryta SANAKRYLEM TOP. U poslední vrstvy je 

minimální nános 1 kg/m2. Minimální celková spotřeba SANAKRYLu 
TOP je 2,5 kg/m2.

Ochranný nátěr:
SANAKRYL TOP je možné aplikovat jako ochranný nátěr při 

spotřebě 0,5–1 kg/m2. Jedná se však pouze o ochranný nátěr, který nemá 

vlastnosti hydroizolačních systémů.

Ochranný nátěr střešní PUR pěny:
SANAKRYL TOP je určen i k ochranným nátěrům tepelných izolací 

střech z PUR pěny. Aplikaci lze provádět do 7 dnů od nástřiku PUR pěny 

stříkáním, asfalt. kartáčem, smetákem nebo štětcem. Vlhkost podkladu 

smí být do 5 %. Pro nanášení stříkáním je možné přiředit hmotu do max. 

10 % vodou. Na připravený podklad se nanáší SANAKRYL TOP v jedné 

vrstvě.

Spotřeba: 1,0 kg/m2

Ochranný nátěr plechových střešních prvků:
SANAKRYL TOP vytváří celistvou pružnou bezešvou fólii 

hydroizolační stěrková hmota pro ochranu, opravy a sanace 
plochých střech z asfaltových pásů a PUR pěny

››  Výrobní číslo 9710
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s vysokou přilnavostí a dobře spolupracující s podkladem. Zabraňuje 

průniku vlhkosti ve spojích a v různých detailech, spolehlivě chrání před 

nepříznivými vlivy způsobujícími degradaci plechových prvků. SANA-
KRYL TOP lze aplikovat i na staré nátěry zbavené nesoudržných a odlu-

pujících se částí. Aplikace se provádí v jedné vrstvě. Zkorodovaná místa 

je třeba předem ošetřit antikorozní základní barvou ETERNAL antikor 
akrylátový nebo barvou ETERNAL na kovy.

Na připravený suchý, odmaštěný, prachu zbavený podklad se pak 

SANAKRYL TOP nanáší štětcem nebo válečkem.

Spotřeba: 0,5 - 1,0 kg/m2

Obecné informace:
SANAKRYL TOP je možné aplikovat při teplotě podkladu a okolí 

v rozmezí 8 °C až 30 °C.

Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostat-

ném Aplikačním předpisu Střechy. Aplikačním  ̧rmám doporučujeme 

účastnit se odborného školení za účelem získání “Osvědčení výrobce”, 

opravňující vyškolenou  ̧rmu k pokládce uvedené hmoty.

Dlouhodobé záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování od-

borného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání 

poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších 

investičních akcí.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
SANAKRYL TOP neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné 

dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, 

rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, 

oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.



›› ver. 01-11 ›› 75

T
E

C
H

N
IC

K
Ý

 L
IS

TVlastnosti:
FORTISOL UNI je jednosložková hydroizolační hmota pro vnitřní 

použití, na bázi vodné kopolymerní disperze, pigmentů, plniv a speciál-

ních aditiv. Hydroizolační hmota FORTISOL UNI se nanáší v teku-

tém stavu a po zaschnutí vytváří pružnou vysoce těsnou bezešvou 

hydroizolační vrstvu s minimální nasákavostí. Hmota je určena pro 

vnitřní použití pro hydroizolace betonových ploch, stěn opatřených ce-

mentovou nebo vápenocementovou omítkou a sádrokartonu. Používá 

se pod obklady a dlažbu.

Technické údaje:
Sušina  min. 70 hm. %

Spec. hmotnost  1,4 g/cm3

pH  8,0–9,0

Viskozita Brook  ̧eld (A/5/10)  22–27 Pas (23°C)

Vodotěsnost  0,0 litrů/m2/24 hod.

Nasákavost 24 hod. max. 4%

SD  16 m

µ  13 000

Mez pevnosti v tahu 1,5 MPa

Tažnost  90 %

Spotřeba:
1,5–2,0 kg/m2 (tloušťka suchého  ̧lmu cca 1 mm)

Odstín:
tmavě šedý

Balení:
5 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mechanic-

kých nečistost a mastnoty. Povrch podkladu musí umožňovat nanesení 

souvislé vrstvy. Před aplikací hydroizolace je nutné podklad penetro-

vat prostředkem FORTE penetral. Spotřeba penetračního prostředku 

je 0,15–0,20 l/m2. Doba zasychání penetrace je minimálně 4 hod. 

Hydroizolační hmota FORTISOL UNI se před aplikací zamíchá tak, aby 

se nevmíchaly vzduchové bubliny a na penetrovaný podklad se nanáší 

nerezovým hladítkem nebo štětkou ve dvou vrstvách. Druhou vrstvu je 

možné nanést 24 hod. po nanesení první vrstvy. Hydroizolační hmotu je 

možné nanášet při teplotě vzduchu a podkladu vyšší než 10 °C. Lepidla 

k lepení obkladů a dlažby je možné nanášet po 48 hod. od nanesení 

druhé vrstvy hydroizolační hmoty FORTISOL UNI. V žádném případě 

se nesmí použít lepidla s obsahem agresivních rozpouštědel. Nářadí je 

nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:
Hydroizolační hmota FORTISOL UNI neobsahuje zdraví škodlivé 

látky. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat 

vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku 

umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymýve-

jte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte 

lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvo-

lávejte zvracení.

jednosložková hydroizolační hmota pod obklady

››  Výrobní číslo 0202

UNI
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Vlastnosti:
FORTISOL je dvousložková hydroizolační stěrková hmota s mírným 

podílem plasticity. Vytváří bezešvou hydroizolační vrstvu s výbornou 

přilnavostí na betonu. Vytvrzená vrstva hydroizolační hmoty je mrazu-

vzdorná, odolná spodním a tlakovým vodám a to i při tlaku působícím 

směrem z podkladu. FORTISOL lze aplikovat i na vlhký a ne zcela vyzrálý 

beton. FORTISOL chrání betonové konstrukce před agresivními atmos-

ferickými vlivy. Zabraňuje průniku CO2 a SO2 do betonové konstrukce 

kanálů a štol podzemních a vodních staveb. Zabraňuje též průniku ra-

donu z podloží.

Oblast použití:
FORTISOL je určen pro venkovní i vnitřní izolace stavebních hmot, 

konstrukcí a základů proti spodním vodám v nových i starých stavbách. 

Slouží i jako ochrana ocelových, betonových a železobet. konstrukcí 

před vodou, vlhkostí, atmosferickými vlivy a korozí. Je ho možné použít 

též jako izolaci pod obkladový materiál např. v koupelnách, plaveckých 

bazénech, vodních nádržích. Je vhodný i jako izolace jímek, septiků, 

kanálů a štol podzemních a vodních staveb i proti tlakové vodě působící 

tlakem směrem z podkladu do 50 m pod hladinou spodní vody. Na be-

tonových podkladech odolává trvalému zatížení vodou. (Nevztahuje se 

na aplikace na kovových podkladech). Je vhodný i jako adhezní můstek 

pro dodatečné betonáže a k ochraně ocelové výztuže před korozí.

Technické údaje:
Poměr míchání:  3 hm. díly sl. A : 1 hm. díl sl. B

Doba míchání:  5 minut (míchadlo 300 ot./min.)

Doba zpracovatelnosti  60 minut

Teplota při zpracování  5°C až 30°C

Spec. hmotnost  min. 1,6 g/cm3

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Vodotěsnost  0,0 litrů/m2/hod.

Přídržnost k podkladu  1,2 MPa (beton, keram. obkl.) 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech  min. 1,5 MPa

Pevnost v tlaku  min. 20 MPa

Prostup radonu:  

 při tloušťce 1 mm dosahuje poločas prostupu 300.000 s

Spotřeba:
• 1,0–1,5 kg/m2 při netlakových izolacích pod obklad (1 vrstva)

•  2,0–3,0 kg/m2 při izolacích do 1m pod úroveň terénu proti zemní 

vlhkosti a tlakové vodě (2–3 vrstvy)

•  4,0–6,0 kg/m2 při izolacích od 1 m do 50 m pod úrovní terénu proti 

vodě působící tlakem z podkladu (3–4 vrstvy)

Odstín:
šedý v barvě surovin

Balení:
20 kg (složka A – 15 kg sypká, složka B – 5 kg kapalná)

Skladování:
Suchá složka - v suchém prostředí v původních dobře uzavřených  

obalech při teplotě 5°C až 30°C. Kapalná složka - v originálních dobře 

uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad pod FORTISOL musí být:

•  soudržný (pevnost v tahu kolmo na plochu min. 1,5 MPa)

•  očištěný od volných částic a odmaštěný (roztokem koncentrátu 

ETERNAL odmašťovač nebo jiného vhodného saponátu) 

•  vyspravený (vydrolená místa, výtluky, spáry apod.) K provedení 

vysprávek jsou vhodné hmoty FORTE vyrovnávací hmota, 

FORTE opravný beton
•  zvlhčený, (ne mokrý) nebo penetrovaný penetračním přípravkem 

FORTE penetral 
•  vysoce hlazené kletované povrchy doporučujeme zdrsnit 

(tryskáním, broušením)

Vyspravení podkladu:
•  Mezery, spáry a nerovnosti v podkladu musí být vyspraveny FORTE 

vyrovnávací hmotou, FORTE opravným betonem, případně 

cementovou maltou. Povrch podkladu musí umožňovat nanesení 

souvislé vrstvy.

•  Výrony vody musí být před aplikací hmoty FORTISOL zastaveny 

vhodným rychle tvrdnoucím tmelem. Následně po vytvrdnutí 

je vhodné zabezpečit tato místa armovací skelnou tkaninou 

vtlačenou do hmoty FORTISOL.

•  Rohy a hrany na stěnách je nutné vyztužit skelnou tkaninou nebo 

použít FORTE pružný těsnicí pás do hmoty FORTISOL, napojení 

podlahy na stěnu zaoblit cementovou maltou (fabion) a vyztužit 

skelnou tkaninou nebo použít FORTE pružný těsnicí pás do 

hmoty.

Zpracování:
Do čisté nádoby se nalije FORTISOL složka B (kapalná) a za míchání 

se pozvolna přisype FORTISOL složka A (sypká). Poměr mísení jednot-

livých složek je 3 hm. díly složky A s 1 hm. dílem složky B. Hydroizolační 

hmota se dokonale promíchá, nejlépe elektrickou vrtačkou s míchadlem 

tak, aby neobsahovala hrudky sypké hmoty a nebyla napěněná (min. 

5 minut). Po této době se hmota nechá 5 minut zrát a opět se krátce 

zamíchá. Aplikuje se štětkou, štětcem, kartáčem nebo nerezovou stěrkou 

na připravený podklad nejdříve 4 hod. po nanesení penetrace. Nanáší 

se po vrstvách ne silnějších než 1 mm, což odpovídá spotřebě 1,0–1,3 

kg/m2. Další vrstvu je možné nanést v době, kdy předchozí vrstva je 

zatuhlá a dostatečně pevná, aby ji nebylo možné při nanášení další 

vrstvy poškodit, nejdříve po 6 hodinách od nanesení předcházející 

vrstvy. V průběhu vytvrzování nesmí hydroizolační hmota přijít do styku 

s vodou. Během izolačních prací je nutné zabránit výronům vody vhod-

ným rychle tvrdnoucím tmelem a po vytvrdnutí opravené místo ošetřit 

podle výše uvedeného návodu hmotou FORTISOL.

univerzální hydroizolační stěrková hmota k izolacím a ochraně 
stavebních konstrukcí z betonu a oceli

››  Výrobní číslo 9510
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Upozornění:
Izolace provedené hydroizolační hmotou FORTISOL musí být 

chráněny před mechanickým poškozením a nesmí přijít do styku s lát-

kami obsahujícími agresivní rozpouštědla. Nářadí je nutné ihned po 

ukončení práce umýt vodou.

Certi kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:
Výrobek obsahuje cement. Způsobuje vážné poškození očí, dráždí 

kůži a dýchací cesty, může vyvolat alergickou kožní reakci. Při práci 

dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte pokožku a oči, nevde-

chujte uvolněný prach. Postupujte tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

prášení. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete 

regeneračním krémem, v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. 

Podrobnější informace viz Bezpečnostní list.
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Vlastnosti: 
FORTISOL 1K je jednosložková hydroizolační stěrková hmota, 

která vytváří po smíchání s vodou a nanesení na podklad bezešvou 

hydroizolační vrstvu s výbornou přilnavostí na betonu. Je mrazuvzdorná. 

Vytvrzená vrstva hydroizolační hmoty zabraňuje průniku spodních vod 

a to i při tlaku působícím směrem z podkladu. FORTISOL 1K chrání kon-

strukce před agresivními atmosferickými vlivy, zabraňuje průniku CO2 

a SO2 do betonových konstrukcí mostů, kanálů a štol podzemních a vod-

ních staveb.

Oblast použití:
FORTISOL 1K je určen pro vnější i vnitřní izolace základů, sklepů 

a jiných stavebních konstrukcí v nových i starých stavbách. Může se 

použít i pro ochranu ocelových, betonových a železobetonových kon-

strukcí před vodou a atmosférickými vlivy. Je možné ho použít pro 

izolace pod obkladové materiály v koupelnách, plaveckých bazénech 

a vodních nádržích. V případě aplikace na betonové podklady odolává 

trvalému zatížení vodou. (Nevztahuje se na aplikace na kovové podkla-

dy). Je vhodný i jako adhezní můstek pro dodatečné betonáže. FORTI-
SOL 1K lze aplikovat i na vlhký a ne zcela vyzrálý beton.

Technické údaje:
Poměr míchání s vodou: 

 100 hm. dílů FORTISOL 1K : 20 hm. dílů vody

 (15 kg FORTISOL 1K : 3 kg vody)

Doba míchání:  5 min. (míchadlo 300 ot./min.)

Doba zpracovatelnosti: min. 60 min.

Teplota zpracování: 5 °C až 30 °C

Mrazuvzdornost:  min. 25 cyklů

Vodotěsnost:  0,0 l/m2/hod.

Přídržnost k podkladu: 1,3 MPa

 (beton, keramické obklady)

Pevnost v tahu za ohybu: 1,2 Mpa

Pevnost v tlaku: 25 Mpa

Tažnost: max. 25%

Spotřeba:
1,0–1,5 kg/m2 při netlakových izolacích (min. 2 vrstvy)

 2,0–3,0 kg/m2 při izolacích do 1m pod úroveň terénu proti zemní 

vlhkosti a dešťové vodě (3 vrstvy)

 4,0–6,0 kg/m2 při izolacích od 1 m do 50 m pod úroveň terénu proti 

vodě působící tlakem z podkladu (4 vrstvy)

Odstín:
šedý v barvě surovin

Balení:
5 kg plastový obal, 15 kg papírové pytle s PE vložkou

Skladování:
V suchém prostředí v původních obalech při teplotě 5 °C až 30 °C 

Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:

Podklad pod FORTISOL 1K musí být:

•  soudržný (pevnost v tahu kolmo na plochu min. 1,5 MPa) 

•  očištěný od volných částic a odmaštěný (roztokem koncentrátu 

ETERNAL odmašťovač nebo jiného vhodného saponátu)  

•  vyspravený (vydrolená místa, výtluky, spáry apod.) K provedení 

vysprávek jsou vhodné hmoty FORTE vyrovnávací hmota, 

FORTE opravný beton
•  zvlhčený, (ne mokrý) nebo penetrovaný penetračním přípravkem 

FORTE penetral 
•  vysoce hlazené kletované povrchy doporučujeme zdrsnit 

(tryskáním, broušením)

Vyspravení podkladu:
•  Mezery, spáry a nerovnosti v podkladu musí být vyspraveny 

FORTE vyrovnávací hmotou, FORTE opravným betonem, 

případně cementovou maltou. Povrch podkladu musí umožňovat 

nanesení souvislé vrstvy.

•  Výrony vody musí být před aplikací hmoty FORTISOL 1K za-

staveny vhodným rychle tvrdnoucím tmelem. Následně po vytvrd-

nutí je vhodné zabezpečit tato místa armovací skelnou tkaninou 

vtlačenou do hmoty FORTISOL 1K.

•  Rohy a hrany na stěnách je nutné vyztužit skelnou tkaninou nebo 

použít FORTE pružný těsnicí pás do hmoty FORTISOL 1K, napo-

jení podlahy na stěnu zaoblit cementovou maltou (fabion) a vyztužit 

skelnou tkaninou nebo použít FORTE pružný těsnicí pás do hmoty.

Zpracování:
Do čisté nádoby se nalije potřebné množství vody a za míchání 

se přisype odpovídající množství hmoty FORTISOL 1K. Poměr mísení 

sypké hmoty s vodou je 100 hm. dílů sypké hmoty na 20 hm. dílů vody. 

Na jedno balení FORTISOL 1K 15 kg přijde 3 kg vody. Doporučuje se 

připravit jen tolik hmoty, kolik je možné zpracovat do jedné hodiny 

od namíchání. Hmota FORTISOL 1K se s vodou dokonale promíchá, 

nejlépe elektrickou vrtačkou s míchadlem tak, aby neobsahovala hrudky 

sypké hmoty a nebyla napěněná. Míchá se minimálně 5 min., po této 

době se nechá 5 min. zrát a opět se krátce zamíchá. Aplikuje se štětcem, 

štětkou, kartáčem nebo nerezovou stěrkou na připravený a zvlhčený (ne 

však mokrý) podklad. V případě použití penetračního přípravku FORTE 
penetral se hmota FORTISOL 1K nanáší nejdříve 2 hod. po provedení 

penetrace. Nanáší se nejméně ve dvou vrstvách v tloušťce 0,5 až 1,0 mm, 

což odpovídá spotřebě 1,0 až 1,5 kg/m2. Technologická přestávka mezi 

jednotlivými vrstvami je za normálních podmínek 4 hod. (hmota je zas-

chlá, ale ne vytvrzená). Během vytvrzování nesmí hmota přijít do styku 

s vodou, protože by mohlo dojít k jejímu rozplavení.

univerzální jednosložková hydroizolační stěrková hmota k izolacím 
a ochraně stavebních konstrukcí z betonu a oceli

››  Výrobní číslo 0601
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Upozornění:
Izolace provedené hmotou FORTISOL 1K musí být chráněny 

před mechanickým poškozením a nesmí přijít do styku s agresivními 

rozpouštědly. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Po 

vytvrzení hmoty je možné nářadí očistit mechanicky.

Certi kace:
TZÚS Praha, autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem bezpečnostního listu.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Výrobek obsahuje cement. Způsobuje vážné poškození očí, dráždí 

kůži a dýchací cesty, může vyvolat alergickou kožní reakci. Při práci 

dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte pokožku a oči, nevde-

chujte uvolněný prach. Postupujte tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

prášení. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete 

regeneračním krémem, v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. 

Podrobnější informace viz Bezpečnostní list.

1K
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Vlastnosti:
FORTE BAK je dvousložková stěrková hmota s hydroizolačními 

vlastnostmi, určená pro celoplošné pochozí izolace a opravy balkónů, 

lodžií a teras. Sypká složka je vyrobena z anorganických komponentů 

s obsahem cementu a aditiv. Tekutá složka obsahuje speciální vod-

nou polymerní disperzi. Po vytvrzení má hmota FORTE BAK trvalé 

hydroizolační vlastnosti, vysokou odolnost UV záření a povětrnostním 

vlivům a neklouzavý povrch.

Oblast použití:
FORTE BAK je hydroizolační hmota určená k povrchovým 

celoplošným opravám poškozených povrchů balkónů, teras a lodžií 

z betonu, betonové a neglazované keramické dlažby. FORTE BAK lze 

aplikovat i na vlhký a ne zcela vyzrálý beton. Tímto výrobkem je také 

možné vyplnit trhliny, uzavřít póry a vyspravit i více poškozená místa. 

FORTE BAK tvoří konečnou pochozí povrchovou úpravu. Povrch úpra-

vy FORTE BAK je možné upravit nátěrovou hmotou ETERNAL stabil, 
možné je i položení dlažby. FORTE BAK není vhodný pro frekventovaná 

veřejná prostranství a na asfaltové podklady.

Vzhled:
sypká složka:  šedá prášková hmota

kapalná složka: bílá kapalina

Technické údaje:
Poměr mísení:  3 hm. díly sypké složky  : 1 hm. díl kap. složky

Doba zpracovatelnosti  45 min. (23°C)

Pochůzný povrch 24 hod.

Plné zatížení provozem  7 dnů

Obj. hmotnost  min. 1,6 g/cm3

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Vodotěsnost  0,0 litrů/m2/hod.

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech  min. 1,5 MPa

Pevnost v tlaku  min. 20 MPa

Přídržnost k podkladu (beton, keram. obkl.)  1,0 MPa

Spotřeba:
• cca 1,8 kg/m2 na 1mm tloušťky

• vrstva: cca 1,0–1,5 mm tj. cca 1,8–2,7 kg/m2

• hotová úprava: cca 2,0–2,5 mm tj. cca 3,6–4,5 kg/m2

Odstín:
šedý v barvě surovin

Balení:
20 kg (složka A 15 kg sypká + složka B 5 kg kapalná)

Skladování:
Sypká složka - v suchém prostředí v původních dobře uzavřených 

obalech při teplotě 5°C až 30°C. Nesmí zmrznout.

Kapalná složka - v originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 

5°C až 25°C. Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad pro FORTE BAK musí být:

•  soudržný (pevnost v tahu kolmo na plochu min. 1,5 MPa)

•  očištěný od volných částic a odmaštěný (roztokem koncentrátu 

ETERNAL odmašťovač nebo jiného vhodného saponátu)  

•  vyspravený (vydrolená místa, výtluky, spáry apod.) K provedení 

vysprávek jsou vhodné hmoty FORTE vyrovnávací hmota, 

FORTE opravný beton. Povrch podkladu musí umožňovat nane-

sení souvislé vrstvy

•  zvlhčený, (ne mokrý) nebo penetrovaný penetračním přípravkem 

FORTE penetral 
•  vysoce hlazené kletované povrchy doporučujeme zdrsnit 

(tryskáním, broušením)

Penetrace podkladu je nutná zejména pro zvýšení přilnavosti 

a zamezení rychlého odsávání vody z hmoty FORTE BAK v průběhu 

aplikace podkladem. Při vyšší teplotě podkladu a okolí (max. 30 °C) 

doporučujeme pokládat hmotu do mokré penetrace, aby se zajistil 

dostatečný přísun vody potřebný k vytvrdnutí aplikované hmoty. Pod-

klad ohřátý na teplotu vyšší než 30 °C je možné ochladit studenou vodou 

a po oschnutí postupovat předepsaným způsobem (viz zpracování).

Vyspravení defektů podkladu a spár:
•  očištěný podklad se napenetruje neředěným prostředkem FORTE 

penetral 
•  defekty do 2–3 mm hloubky se vyrovnají hmotou FORTE BAK 

připravenou smícháním 3 hm. dílů sypké složky s 1 hm. dílem ka-

palné složky, větší defekty hmotami FORTE vyrovnávací hmota 

(2–30 mm) nebo FORTE opravný beton (2–50 mm) 

•  dilatační spáry, dilatující praskliny a přechody mezi různými 

částmi konstrukce, u kterých lze předpokládat rozdílné chování, se 

přemostí FORTE pružným těsnicím pásem položeným na sucho 

•  na celou plochu se aplikuje FORTE BAK (viz zpracování)

Zpracování:
FORTE BAK se připraví smísením 3 hm. dílů sypké složky s 1 hm. 

dílem kapalné složky a homogenizací směsi po dobu 2 minut elektrickou 

vrtačkou s míchadlem.

Po této době je možné směs aplikovat. FORTE BAK se nanáší 

na soudržný, vyspravený, očištěný a odmaštěný podklad zbavený 

nesoudržných částí a napuštěný penetračním prostředkem FORTE 
penetral. První vrstva se nanáší nerezovým hladítkem tak, aby tloušťka 

vrstvy byla cca 1,0–1,5 mm. Odpovídající spotřeba je 1,8–2,7 kg/m2. Po 

zatuhnutí první vrstvy, nejdříve po 18 hodinách se nerezovým hladítkem 

nanáší druhá vrstva. Při aplikaci je třeba postupovat rychle. Po uzavření 

povrchu nanesené vrstvy již není možné vzhled povrchu upravovat. 

Pro snazší dosažení jednolitého vzhledu povrchové úpravy bez stop po 

hladítku je možné konzistenci hmoty FORTE BAK připravené pro vrchní 

››  Výrobní číslo 9517
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vrstvu upravit přídavkem vody (zkusmo max. 10 hm. % kapalné složky). 

Při úpravě vrchní vrstvy je také možné použít válečku, tzv. ježka (např. 

Toptrade nivelační váleček 106 188 ø 120 x 230). Celková tloušťka po-

chozí hydroizolace je 2,0 až 2,5 mm, celková spotřeba 3,6 až 4,5 kg/m2. 

Pro aplikaci stěrkové hmoty FORTE BAK je bezpodmínečně nutné 

dodržet rozmezí teplot okolí a podkladu 5°C až 30°C. Při vyšší teplotě 

hrozí nebezpečí rychlého povrchového zaschnutí aplikované hmoty 

a následného popraskání. Nanesenou hmotu je třeba chránit min. 

24 hod. před deštěm, vysoušením větrem a přímým intenzivním 

slunečním zářením. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vo-

dou. Podrobný pracovní postup vč. technických řešení detailů je uveden 

v Aplikačním předpisu Hydroizolace.

Úprava povrchu:
Povrch provedené pochozí hydroizolace může být vlivem použitých 

surovin a nestejné tloušťky vrstvy hmoty FORTE BAK barevně nejed-

notný. Z toho důvodu doporučujeme povrch FORTE BAK následně 

(nejdříve však po 14 dnech) natřít nátěrovou hmotou ETERNAL stabil 
vybraného odstínu. Nátěr zvýší estetickou úroveň úpravy balkónu nebo 

terasy a zároveň zvýší i otěruvzdornost povrchu. Na provedenou pochozí 

hydroizolaci je možné položit venkovní prodyšné PVC podlahové krytiny 

na terasy a balkony, možné je i položení dlažby. 

Výrobce hmoty FORTE BAK organizuje pro provádění prací touto 

hmotou odborná školení. Zaškolení pracovníci získají Osvědčení výrobce, 

které je opravňuje k pokládce tohoto materiálu. Získané Osvědčení také 

umožňuje bezplatné využívání poradenské služby a technického po-

souzení stavu objektů u větších investičních akcí.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:
Výrobek obsahuje cement. Způsobuje vážné poškození očí, dráždí 

kůži a dýchací cesty, může vyvolat alergickou kožní reakci. Při práci 

dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte pokožku a oči, nevde-

chujte uvolněný prach. Postupujte tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

prášení. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, ošetřete 

regeneračním krémem, v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. 

Podrobnější informace viz Bezpečnostní list.
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TVlastnosti:
FORTE vyrovnávací hmota je vyrobena z cementu, tříděného 

křemenného písku a zušlechťujících přísad. Vyznačuje se velmi dobrou 

přilnavostí na silikátových podkladech a minimálním smrštěním. Je ur-

čená k vyrovnání vodorovných a svislých ploch soudržných silikátových 

podkladů v tloušťce jedné vrstvy od 2 do 30 mm, vytváření spádových 

mezivrstev a tenkovrstvých potěrů v interiéru i exteriéru. Umožňuje vy-

tváření klínových přechodů. Hmota nemá samonivelační vlastnosti. 

Oblast použití:
FORTE vyrovnávací hmota je určena na vysprávky a vyrovnání 

podlah balkónů před hydroizolací hmotami FORTE BAK, FORTISOL, 
FORTISOL 1K, na vyrovnání betonových podlah před instalací nášlapné 

vrstvy, vysprávky a vyrovnání svislých ploch. Po důkladné penetraci pod-

kladu je FORTE vyrovnávací hmotu možné použít i na anhydritové 

podklady. FORTE vyrovnávací hmota není vhodná na živičné pod-

klady, dřevo, plasty a kovy. 

Spotřeba: 
cca 16 kg suché směsi /1m2/1 cm tloušťky vrstvy.    

Balení: 
25 kg papírové pytle s PE vložkou 

Skladování: 
Při skladování v suchém prostředí v původních neporušených 

obalech na paletě nebo dřevěném roštu je hmota použitelná 12 měsíců 

od data výroby (uvedeno na obalu). 

Příprava podkladu: 
Podklad pro FORTE vyrovnávací hmotu musí být objemově 

stabilní, soudržný, zbavený nečistot, nesoudržných částí a mastnoty, 

suchý nebo přirozeně vlhký. Podklad je nutné penetrovat penetračním 

přípravkem FORTE penetral. Na anhydritových podkladech je nutná 

důkladná dvojnásobná penetrace. 

Zpracování:
FORTE vyrovnávací hmota se připraví smísením suché směsi 

s čistou studenou vodou v poměru cca 0,16 kg vody na 1 kg suché směsi 

(tj. 4 l vody na 25 kg pytel) a promícháním (např. elektrickou vrtačkou 

s míchadlem otáčkami do 500/min.) po dobu 3 minut. Předepsané 

množství záměsové vody je nutné dodržet. Větší množství vody, 

než je předepsáno je na závadu! Při míchání je třeba dbát, aby se do 

směsi nevmíchával vzduch (míchadlo pod hladinou hmoty v nádobě). 

Promíchaná hmota se nechá cca 5 minut odstát a znovu krátce promíchá. 

Zhomogenizovaná hmota se nanáší na připravený podklad tak, aby se 

dosáhlo co nejlepšího kontaktu (nahozením, přitlačením, rozetřením), 

přebytečné množství se strhne latí a povrch vyrovnávací hmoty se 

vhodně dokončí. Prováděné vyrovnání musí respektovat dilatační spáry. 

Povrch je možné uhladit nebo zatočit. Provedenou vrstvu je nutné po 

dobu 12 hodin chránit před rychlým vysycháním, deštěm a mrazem. 

Po 24 hodinách je povrch pochozí a je možné lepit obklady, dlažbu, 

případně nanášet jiné  ̧nální úpravy nebo další vrstvy. Hmotu je možné 

zpracovávat při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 5 °C až 25 °C. 

Tuto teplotu je nutné zajistit po dobu nejméně 48 hodin po zpracování 

hmoty. Doba zpracovatelnosti připravené hmoty je cca 30 minut při 

20 °C. FORTE vyrovnávací hmotu, která již projevuje známky tuhnutí 

je nepřípustné rozmíchávat s vodou a dále používat! Použité nářadí je 

nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:  
Přípravek je dráždivý, obsahuje portlandský cement. 

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 22 Nevdechujte prach.

S 24 Zamezte styku s kůží. 

S 26   Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 

a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo obličejový štít. 

S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

a ukažte tento obal nebo označení. 

Obsah rozpustného šestimocného chrómu je redukován v souladu 

s platnými předpisy.

vyrovnávací stěrková hmota na silikátové podklady v interiéru 
i exteriéru

››  Výrobní číslo 0916

vyrovnávací hmota
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TVlastnosti:
FORTE opravný beton je vyroben z cementu, tříděného 

křemenného písku a zušlechťujících přísad. Vyznačuje se rychlým tuh-

nutím a tvrdnutím, vysokou přídržností k podkladu, pevností, odolností 

mrazu a výbornou zpracovatelností. FORTE opravný beton je určen 

pro opravy betonu a drobné betonářské práce, které musí být po krátké 

době zatížitelné. 

Oblast použití:
FORTE opravný beton je určen pro drobné betonářské práce v in-

teriéru i exteriéru, opravy betonu, kotvení, výplně výtluků a opravy vodo-

rovných ploch v tloušťce jedné vrstvy od 2 do 50 mm. FORTE opravný 
beton je vhodný na rychlé vysprávky konstrukce a podlah balkónů před 

hydroizolací hmotami FORTE BAK, FORTISOL, FORTISOL 1K. Prove-

dené opravy jsou pochozí po 2 hodinách. FORTE opravný beton není 

vhodný na živičné podklady, dřevo, plasty a kovy. 

Technické údaje:
Vzhled šedá práškovitá hmota

Sypná hmotnost 1425 ± 40 kg/m3

Přídržnost k betonu po 7 dnech min. 2,0 MPa

Pevnost v tlaku po 24 hod.:  min. 15,0 MPa

Pevnost v tahu za ohybu po 24 hod.: min. 2,5 MPa

Pevnost v tlaku po 28 dnech:  min. 40,0 MPa

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: min. 4,0 MPa

Dávkování vody:  0,13 kg/kg hmoty tj. 1,625 kg/pytel 12,5 kg

Doba zpracovatelnosti  30 min. (20°C)

Spotřeba:
cca 16 kg suché směsi /1m2/ 1 cm tloušťky vrstvy.    

Balení:
12,5 kg papírové pytle s PE vložkou 

Skladování:
Při skladování v suchém prostředí v původních neporušených 

obalech na paletě nebo dřevěném roštu je hmota použitelná 6 měsíců 

od data výroby (uvedeno na obalu). 

Příprava podkladu:
Podklad pro FORTE opravný beton musí být objemově stabilní, 

soudržný, zbavený veškerých nečistot, nesoudržných částí a mastnoty, 

navlhčený do stavu „matně vlhký“. Pro dosažení kvalitního spojení je 

vhodné na povrchu podkladu vytvořit těsně před nanesením FORTE 
opravného betonu spojovací můstek ze směsi FORTE opravný be-
ton rozmíchané s vodou v poměru ca 5 : 1, tj 1 kg suché směsi + 0,2 kg 

vody.

 

Zpracování:
FORTE opravný beton se připraví smísením suché směsi 

s čistou studenou vodou v poměru cca 0,13 kg vody na 1 kg suché směsi 

(tj. 1,6–1,7 l vody na 12,5 kg pytel) a promícháním (např. elektrickou 

vrtačkou s míchadlem nízkými otáčkami) po dobu 3 minut tak, aby 

vznikla lehce zpracovatelná směs. Předepsané množství záměsové vody 

je nutné dodržet. Větší množství vody, než je předepsáno je na závadu! 

Takto připravená hmota se bez dalších přísad používá ke stěrkování 

v tloušťce vrstvy 2–50 mm. Pro betonářské práce se do rozmíchané 

směsi přidá štěrk zrnitosti 4–8 mm v poměru 2 kg štěrku k 3 kg suché 

směsi FORTE opravný beton a znovu promíchá. Tím vznikne hutná 

dobře zpracovatelná hmota. Pro kotvení do země je vhodné podíl štěrku 

zrnitosti 4–8 mm zvýšit na 1 kg štěrku k 1 kg suché směsi FORTE oprav-
ný beton. Připravená hmota se zpracovává běžnými postupy. Při použití 

spojovacího můstku je nutné FORTE opravný beton aplikovat tzv. do 

živého tj. nezatuhlého spojovacího můstku. Okraje provedených oprav 

je možné upravit do ztracena, povrch tuhnoucí hmoty je možné uhladit 

nebo zatočit. Po cca 2 hodinách je hmota pochozí. Vytvořenou vrstvu 

je nutné nejméně po dobu 12 hodin chránit před rychlým vysycháním, 

deštěm a mrazem. Hmotu je možné zpracovávat při teplotě podkladu 

a prostředí v rozmezí 5 °C až 25 °C. Doba zpracovatelnosti připravené 

hmoty je cca 30 minut při 20 °C. FORTE opravný beton, který již 

projevuje známky tuhnutí je nepřípustné rozmíchávat s vodou a dále 

používat! Prováděné opravy musí respektovat dilatační spáry. Použité 

nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:   
Přípravek je dráždivý, obsahuje portlandský cement. 

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. 

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 22 Nevdechujte prach.

S 24 Zamezte styku s kůží. 

S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 

a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo obličejový štít. 

S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

a ukažte tento obal nebo označení. 

Obsah rozpustného šestimocného chrómu je redukován v souladu 

s platnými předpisy.

rychle tvrdnoucí hmota pro drobné betonářské práce a opravy 
betonu 

››  Výrobní číslo 0917

opravný beton
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Vlastnosti:
FORTE penetral je penetrační prostředek připravený na bázi 

speciální vodné disperze akrylátových kopolymerů vyznačující se velkým 

průnikem do savých materiálů a speciálních aditiv.

Oblast použití:
FORTE penetral se používá pro penetraci savých podkladů jako 

je beton, omítky, sádrokartonové, vláknocementové, cementotřískové 

desky, anhydrit, dřevo aj. pro zpevnění podkladu  a zlepšení přilnavosti 

následných vrstev tmelů, lepidel případně nátěrových hmot. FORTE 
penetral není vhodný na vlhké podklady.

Technické údaje:
Sušina  min. 10 hm. %

Spec. hmotnost 1 g/cm3

pH  9,0–11,0

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Spotřeba:
0,15–0,20 kg/m2

Balení:
1 kg, 5 kg, 10 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTE penetral se nanáší štětcem nebo malířskou štětkou na 

suchý, čistý, odmaštěný podklad zbavený všech zbytků starých nátěrů 

při teplotě okolí i podkladu v rozmezí 5°C až 30°C. Na takto připravený 

podklad nanášíme další hmoty po zaschnutí penetrace tj. cca po 4 až 6 

hodinách. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
FORTE penetral neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je nutné 

dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pracovní oděv, 

rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, 

oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. 

Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě 

požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

speciální penetrační prostředek s hloubkovou účinností pro 
zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti následně aplikovaných 
disperzních nátěrových hmot a stěrkových izolací

››  Výrobní číslo 9504

penetral
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TVlastnosti:
FORTE adhezní můstek je speciálně modi  ̧kovaná penetrační 

nátěrová hmota na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů 

plněná křemičitým pískem. Vyznačuje se dobrou paropropustností. Nátěr 

sjednocuje savost podkladů, usnadňuje nanášení a zvyšuje přilnavost 

dalších vrstev.

Oblast použití:
FORTE adhezní můstek je určen k nátěrům hladkých betonových 

povrchů, vláknocementových, sádrokartonových a dřevoštěpkových de-

sek před nanášením dekorativních omítek apod. Nátěr lze použít i jako 

adhezní můstek při lepení tepelných izolantů (zejména pěnový polysty-

ren). FORTE adhezní můstek výrazně zvýší drsnost podkladu a zaručí 

vyšší přídržnost omítky popř. lepidla nanesených později.

Technické údaje:
Sušina  min. 63 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost 1,54 g/cm3

pH 8,0–10,0

Spotřeba:
cca 0,15 kg/m2

Odstín:
bílý

Balení:
3 kg, 12 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
FORTE adhezní můstek lze dle druhu aplikace ředit vodou až do 

30 %. Po řádném promíchání se nanáší štětcem nebo malířskou štětkou 

na suchý, čistý, vyzrálý, soudržný, podklad prostý mastnoty a jiných 

separačních nečistot. Práce lze provádět při teplotě mezi 5 °C až 30 °C, 

ne však za přímého intenzivního slunečního svitu. Omítkovinu nebo 

lepidlo je možné nanášet až po zaschnutí adhezního můstku (min. 6 ho-

din). Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržení základních hygienických pravidel, neohrožuje FORTE 

adhezní můstek zdraví. Může mít dráždivé účinky, především na oči, 

nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou 

pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně 

vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění 

nepřestane vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte 

ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nevyvolávejte zvracení. 

pigmentovaná nátěrová hmota s penetračním účinkem plněná 
křemičitým pískem

››  Výrobní číslo 0802

adhezní můstek
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Vlastnosti:
ETERNAL univerzální penetrace je penetrační prostředek 

připravený na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů a speciál-

ních aditiv.

Oblast použití:
ETERNAL univerzální penetrace se používá pro penetraci 

savých podkladů, jako jsou např. pohledový beton, minerální nebo 

sádrové omítky, sádrokartonové desky aj., pro zpevnění podkladu 

a zlepšení přilnavosti následných vrstev všech běžných druhů disper-

zních nátěrových hmot, tmelů, lepidel. ETERNAL univerzální pene-
trace není vhodná na vlhké podklady.

Technické údaje:
Sušina  min. 7 hm. %

Speci  ̧cká hmotnost  cca 1,01 g/cm3

pH  8,0–10,0

Spotřeba:
0,10–0,20 kg/m2 podle savosti a struktury podkladu

Balení:
3 kg, 5kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
ETERNAL univerzální penetrace se neředí. Aplikuje se jedním 

nátěrem štětcem nebo malířskou štětkou na suchý, čistý, odmaštěný 

podklad zbavený všech zbytků starých nátěrů při teplotě okolí i podkla-

du v rozmezí 5 °C až 30 °C. Na takto připravený podklad nanášíme další 

hmoty po zaschnutí penetrace, tj. cca po 6 hodinách. Nářadí je nutné 

ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
ETERNAL univerzální penetrace neohrožuje lidské zdraví ani 

životní prostředí. Při práci je nutné dodržovat základní hygienická 

pravidla, používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. 

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení 

bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění 

nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vyhledejte 

lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobku.

ETERNAL univerzální penetrace je nehořlavá kapalina ve smyslu 

ČSN 65 0201.

pod všechny druhy disperzních malířských a fasádních barev, 
pro zvýšení jejich přilnavosti

››  Výrobní číslo 1201

univerzální penetrace
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TVlastnosti:
SANATHERM PN je disperzní penetrační prostředek s hloubkovou 

účinností, zpevňující penetrovaný povrch a zvyšující přilnavost dalších 

vrstev.

Oblast použití:
SANATHERM PN se používá k penetraci a zpevnění upravených 

povrchů zdí budov určených k dodatečnému zateplení. Penetrací se 

jednak zpevní podklad a jednak se zvýší přilnavost lepidla, kterým se 

na podklad lepí termoizolační desky. SANATHERM PN je vhodný i pro 

penetraci vnitřních povrchů stěn před nátěrem interiérovými barvami.

Technické údaje:
Sušina  min. 10 hm. %

Spec. hmotnost  1 g/cm3

pH  9,0–11,0

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Spotřeba:
0,15–0,20 kg/m2

Balení:
10 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
SANATHERM PN se nanáší štětcem, malířskou štětkou nebo 

kartáčem na vytvrdlý, čistý, odmaštěný podklad zbavený starých nátěrů 

a jiných materiálů. Termoizolační desky je možné lepit až po zaschnutí 

penetračního nátěru. Napouštění podkladu je možné provádět v rozsa-

hu teplot 5°C až 30°C. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt 

vodou. 

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
SANATHERM PN neobsahuje zdraví škodlivé látky. Při práci je 

nutné dodržovat základní hygienická pravidla, používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte 

vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým 

množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou 

pomoc. V případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte 

zvracení.

penetrační prostředek do zateplovacího systému SANATHERM

››  Výrobní číslo 9512

PN
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TVlastnosti:
SANATHERM PNO je pigmentovaná vodou ředitelná nátěrová 

hmota vyrobená na bázi vodné diperze akrylátových kopolymerů. Nátěr 

sjednocuje savost podkladů a jejich odstín a zvyšuje přilnavost omítkoviny. 

Vyznačuje se dobrou paropropustností.

Oblast použití:
SANATHERM PNO je určen k nátěrům podkladů před aplikací 

omítkoviny SANATHERM O akrylátová omítkovina. 

Spotřeba:
0,15–0,25 kg/m²

Odstín:
bílý, možnost tónování 

Balení:
5 a 20 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5°C do 25°C. 

Nesmí zmrznout!

Zpracování:
SANATHERM PNO se neředí. Po řádném promíchání se nanáší 

štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem na suchý, čistý, vyzrálý, 

soudržný podklad prostý mastnoty a jiných separačních nečistot. Práce 

lze provádět při teplotě mezi 5°C až 25°C, ne však za přímého inten-

zívního slunečního svitu. Omítkovinu je možné nanášet až po zaschnutí 

penetračního nátěru (min. 6 hodin). Nářadí je nutné ihned po ukončení 

práce umýt vodou. 

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje 

SANATHERM PNO zdraví. Může mít dráždivé účinky, především na 

oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou 

pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně 

vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění 

nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte 

ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte lékařskou pomoc. 

Nevyvolá-vejte zvracení.

pigmentovaná nátěrová hmota s penetračním účinkem pod 
SANATHERM O akrylátovou omítkovinu 

››  Výrobní číslo 9514

PNO
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TVlastnosti:
SANATHERM PNO silikon je pigmentovaná vodou ředitelná 

penetrační nátěrová hmota vyrobená na bázi vodné diperze vodné 

disperze silikonů a dalších polymerů, anorganických pigmentů, plniv 

a aditiv. Nátěr sjednocuje savost podkladů a jejich odstín a zvyšuje přil-

navost omítkoviny. Má vysokou paropropustnost.

Oblast použití:
SANATHERM PNO silikon je určen k nátěrům venkovních 

i vnitřních povrchů stěn a armovací vrstvy zateplovacích systémů 

SANATHERM a SANATHERM minerál před aplikací omítkoviny 

SANATHERM O silikonová omítkovina. 

Spotřeba:
0,15–0,25 kg/m2

Odstín:
bílý, možnost tónování 

Balení:
5 a 20 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5°C do 25°C. 

Nesmí zmrznout! 

Zpracování:
SANATHERM PNO silikon se neředí. Po řádném promíchání se 

nanáší štětcem, malířskou štětkou nebo válečkem na suchý, čistý, vyzrálý, 

soudržný podklad prostý mastnoty a jiných separačních nečistot. Práce 

lze provádět při teplotě mezi 5°C až 25°C, ne však za přímého inten-

zívního slunečního svitu. Omítkovinu je možné nanášet až po zaschnutí 

penetračního nátěru (min. 6 hodin). Nářadí je nutné ihned po ukončení 

práce umýt vodou. 

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje SANA-

THERM PNO silikon zdraví. Může mít dráždivé účinky, především na 

oči, nelze vyloučit vznik alergie. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a ochranné brýle nebo ochranný štít. Potřísněnou 

pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně 

vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění 

nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte 

ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte lékařskou po-

moc. Nevyvolávejte zvracení.

pigmentovaný penetrační nátěr pod SANATHERM O silikonovou 
omítkovinu

››  Výrobní číslo 0705

PNO silikon
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TVlastnosti:
SANATHERM LZH je práškové lepidlo vyrobené z anorganických 

plniv s přídavkem práškového akrylátového kopolymeru. Po přidání vody 

vznikne snadno zpracovatelná lepicí hmota vyznačující se okamžitou 

přilnavostí k lepenému materiálu i k podkladu.

Oblast použití:
SANATHERM LZH se používá k lepení termoizolačních desek na 

vyspravený a penetrovaný povrch zdí budov, zateplovaných systémem 

SANATHERM. Dále se SANATHERM LZH používá k vytvoření základní 

vrstvy vyztužené armovací tkaninou na povrchu termoizolačních desek.

Technické údaje:
Vzhled  šedá práškovitá hmota

Spec. hmotnost  1,7 g/cm3

Doba zrání  5 min.

Doba zpracovatelnosti  1,5 hod. (20°C)

Mrazuvzdornost  min. 25 cyklů

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech  min. 1,5 MPa

Pevnost v tlaku  min. 20 MPa

Přídržnost k podkladu (beton, keram. obkl.)  min 0,25 MPa

Spotřeba:
pro lepení desek 4–5 kg/m2

pro armování 4–5 kg/m2

Balení:
25 kg pytle s folií

Skladování:
V suchém prostředí v původním obalu při teplotě 5°C až 30°C.

Zpracování:
Do čisté nádoby se nalije 1 hm. díl vody a za stálého míchání se 

přisypou 4 hm. díly SANATHERM LZH. Směs se dokonale promíchává 

po dobu pěti minut, deset minut se nechá v klidu a po této době se 

ještě dvě minuty míchá. V průběhu zpracování se již do směsi nesmí 

dolévat další voda. Na obvodu polystyrenové tepelně izolační desky 

se z připraveného lepicího tmelu vytvoří rámeček široký asi 6 cm 

a v ploše desky několik terčů průměru nejméně 10 cm. Deska se umístí 

na podklad a přitlačí se. Na minerální tepelně izolační desky se tmel 

nanáší v celé ploše zubovým hladítkem. Po umístění všech desek, vypra-

cování detailů a zarovnání nerovností se nejdříve za 24 hod. nanese na 

termoizolační desky nerezovým hladítkem vrstva tmelu, připraveného 

výše uvedeným způsobem a do této vrstvy se vtlačí armovací tkani-

na. Další pás tkaniny se umístí do vrstvy tmelu s 10 cm přesahem. Po 

vtlačení tkaniny do tmelu se způsobem “mokrý do mokrého” nanese 

další zarovnávací vrstva tmelu. Celková síla vrstvy tmelu použitého pro 

armovací tkaninu je 3–4 mm. S lepicím zpevňovacím tmelem SANA-
THERM LZH je možné pracovat v rozmezí teplot 5°C až 25°C. Je za-

kázáno přidávat do směsi jakékoliv další přísady. Nářadí je nutné ihned 

po ukončení práce umýt vodou.

Certi� kace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Likvidace obalů:
Prázdné řádně vyklepané pytle odevzdejte ve sběrně.

Bezpečnost a hygiena práce:
SANATHERM LZH je dráždivý, obsahuje cement. Při práci 

dodržujte základní hygienická pravidla. Chraňte pokožku a oči, nevde-

chujte uvolněný prach. Postupujte tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

prášení. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, v případě požití 

vyhledejte lékařskou pomoc.

lepicí a zpevňovací hmota do zateplovacího systému SANATHERM

››  Výrobní číslo 9513

LZH
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TVlastnosti:
FORTE � ex je tenkovrstvá Ð exibilní mrazuvzdorná lepicí malta na 

lepení keramických obkladů a dlažeb. Je vyrobena z cementu, tříděného 

křemenného písku a zušlechťujících přísad. Klasi  ̧kace podle ČSN EN 

12004: cementová malta C2TE. Vyznačuje se vysokou adhezí na siliká-

tových podkladech a prodlouženou dobou použitelnosti. 

Oblast použití:
Flexibilní lepicí malta FORTE � ex je určena pro lepení keramických 

obkladů a dlažeb všech druhů a obkladových prvků z hutného betonu 

do maltového lože o tloušťce 2–5 mm ve vnitřním i venkovním prostředí, 

na běžné i náročnější podklady, na hydroizolace provedené hmotami 

FORTISOL, FORTISOL 1K, FORTE BAK a na plochy s podlahovým 

vytápěním. Podkladem může být omítané zdivo, zdivo z přesných tvár-

nic, sádrokarton, beton, cementové potěry a mazaniny s vysokým pro-

vozním zatížením, ale i staré dlažby, betonové prefabrikáty apod. včetně 

ploch s teplovodním topením. Po důkladné penetraci podkladu je 

FORTE � ex možné použít i na anhydritové podklady. Malta není vhodná 

pro chemicky agresivní prostředí. 

Spotřeba: 
podle zubového hladítka:

zuby 6 x 6 mm  2,5 kg/m2 

zuby 8 x 8 mm  3,4 kg/m2 

zuby 10 x 10 mm  4,2 kg/m2 

Balení:
25 kg papírové pytle s PE vložkou 

Skladování:
Při skladování v suchém prostředí v původních neporušených 

obalech na paletě nebo dřevěném roštu je hmota použitelná 12 měsíců 

od data výroby (uvedeno na obalu). 

Příprava podkladu:
Podklad pro lepení obkladů a dlažeb musí být objemově stabilní, 

soudržný, zbavený nečistot, nesoudržných částí, prachu a mastnoty, 

suchý. Sádrokarton je nutné před lepením penetrovat penetračním 

přípravkem FORTE penetral, nátěr musí zaschnout. Na anhydritových 

podkladech je nutná důkladná dvojnásobná penetrace. Nevhodnými 

podklady jsou živičné podklady, dřevo a materiály s podílem dřeva, kovy, 

sklo, plasty, laminát a tapety. 

Zpracování:
Pro lepení obkladů a dlažeb je nutná teplota prostředí, podkladu 

i obkladových prvků mezi 5 °C až 25 °C. FORTE � ex se připraví smísením 

suché směsi s čistou studenou vodou v poměru cca 0,25 kg vody na 

1 kg suché směsi (tj. 6,25 l vody na 25 kg pytel) a důkladným promícháním 

(např. elektrickou vrtačkou s míchadlem otáčkami do 200/min.). Je 

nepřípustné přidávat jakékoli další přísady. Při míchání je třeba dbát, aby 

se do směsi nevmíchával vzduch (míchadlo stále pod hladinou hmoty 

v nádobě). Promíchaná hmota se nechá cca 10 minut odstát a znovu 

krátce promíchá. Správně připravená směs po nanesení a rozetření 

zubovou stěrkou musí lpět na podkladu a držet tvar zubů, nesmí se roz-

tékat. Při lepení obkladů se FORTE � ex natahuje na připravený podklad 

rovnou stranou hladítka a upravuje zubovou stranou hladítka. Pro prvky 

formátu do 200 x 200 mm se používá hladítko se zuby 6 mm, pro formát 

do 350 x 350 mm hladítko se zuby 8 mm, pro větší formáty hladítko se 

zuby 10 mm. Zubové hladítko je nutné volit i s ohledem na rovinnost 

podkladu a dezén rubové strany lepených prvků. Obkladové prvky se 

pokládají přitlačením s krátkým posunutím, dlažby položením a poklepem 

gumovou paličkou. Při správném provedení musí být svislé obkladové 

prvky přilepeny minimálně 75 % plochy, vnitřní dlažby minimálně 85 % 

plochy, venkovní dlažby minimálně 95 % plochy. Dodržení plochy spo-

jení s podkladem je třeba namátkou kontrolovat odtržením přilepeného 

prvku a zkontrolováním plochy pokrytí rubu lepicí maltou. FORTE � ex 

je třeba nanést pouze na plochu, která bude obložena do 10 minut, aby 

povrch nanesené malty před obložením nezaschl. Doba zpracovatel-

nosti připravené malty je 2 hodiny (20 °C); je ovlivněna teplotou, vlhkostí 

a prouděním vzduchu. FORTE � ex, který již projevuje známky tuhnutí je 

nepřípustné rozmíchávat s vodou a dále používat!  Před spárováním je 

nutné nechat lepicí maltu zatvrdnout 24–48 hodin. Při obkládání je nut-

né v obkladu přiznat dilatační spáry podkladu. Respektování dilatačních 

spar včetně obvodové dilatace je důležité zejména na plochách s podla-

hovým topením. Použité nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt 

vodou.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena práce:   
Přípravek je dráždivý, obsahuje portlandský cement. 

R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. 

R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. 

S 22 Nevdechujte prach.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a s očima. 

S 26  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou 

a vyhledejte lékařskou pomoc. 

S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice 

a ochranné brýle nebo obličejový štít. 

S 46  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 

a ukažte tento obal nebo označení. 

Obsah rozpustného šestimocného chrómu je redukován v souladu 

s platnými předpisy.

flexibilní lepicí malta na obklady C2TE

››  Výrobní číslo 0918

flex
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Vlastnosti:
ETERNAL hydrofobizace W je vodou ředitelný přípravek na bázi 

silan-siloxanové emulze. 

ETERNAL hydrofobizace W hydrofobizuje podklad, zmenšuje 

jeho poškozování srážkami a prodlužuje tak jeho životnost, minimalizuje 

vytváření vápenných výkvětů, snižuje špinivost ošetřeného podkladu 

a možnost jeho napadení řasami, mechy a lišejníky, přitom nemění jeho 

vzhled a nezvyšuje jeho difuzní odpor. Velmi malé částice silanu jsou 

schopny pronikat hluboko do podkladu a chemicky se s ním vázat, což 

zajišťuje dlouhodobý účinek. 

Oblast použití:
ETERNAL hydrofobizace W je určen k úpravě pórézních staveb-

ních materiálů pro snížení kapilární nasákavosti jejich povrchu. Je vhod-

ný na omítky, kámen, cihly, zděné objekty, pálené a betonové střešní 

krytiny, betonové prvky a konstrukce, cementotřískové a vláknocemen-

tové desky, štuky obsahující cement atd. 

Vlastnosti:
Speci  ̧cká hmotnost cca 1,0 g/cm3

pH  5,0–8,0

vzhled mléčně zakalená kapalina

Spotřeba:
0,03–0,1 kg/m2 (dle nasákavosti podkladu)

Balení:
1 kg plastová dóza, 10 kg plastový kanystr

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C 

do 30 °C. Nesmí zmrznout!

Příprava podkladu:
Podklad pro ETERNAL hydrofobizace W musí být:

• vyzrálý (podklady na cementové bázi minimálně 28 dní)

• suchý

• soudržný

•  očištěný od volných mechanických částic a zbytků nátěrových 

hmot

• odmaštěný

•  obroušený (týká se nových betonů a dalších podkladů na cemen-

tové bázi)

Zpracování:
ETERNAL hydrofobizace W se pro aplikaci ředí vodou (nejlépe de-

mineralizovanou) v poměru 1 : 1 až 1 : 2 (nejčastěji 1 : 1,5). Poměr ředění 

závisí na savosti podkladu a požadované míře hydrofobního účinku. 

Naředěný přípravek se nanáší nejlépe štětcem nebo válečkem jedním 

nebo dvěma nátěry při teplotě okolí a podkladu 5–30 °C. Druhý nátěr 

je třeba aplikovat ještě před zaschnutím prvního (mokrý do mokrého). 

Doporučení: Přípravek je nutné co nejlépe vetřít do podkladu. 

Na málo savé podklady doporučujeme jeden nátěr méně ředěným 

přípravkem, na savé, pórézní podklady je vhodné aplikovat dva nátěry 

ředěnějším přípravkem.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochran-

né brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě 

zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody, vyhledejte 

lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 

0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhlede-

jte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnosti jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobku. 

vodou ředitelný hydrofobizační prostředek pro stavební materiály

››  Výrobní číslo 1302

hydrofobizace W
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Podniková prodejna
Sokolovská 68
180 00 Praha 8 – Karlín
tel./fax: 224 818 268
prodejna.sokolovska@austis.cz

Výrobní závod a prodejní středisko
náměstí Budovatelů 10
294 25 Katusice okr. Mladá Boleslav
tel.: 326 394 338
fax: 326 394 339
zakovic@austis.cz

Výrobní závod a prodejní středisko
Dolní Slivno 9
294 78 Dolní Slivno
tel.: 326 393 384
fax: 326 393 304
novotny@austis.cz

AUSTIS BLATNÁ
provozuje Stavebniny pod rybníkem Pustý
Sadová 642
388 01 Blatná 
tel.: 383 421 423
stavebniny-blatna@centrum.cz

AUSTIS BRNO
provozuje COLORARENA
Tuřanka 115
627 00 Brno
tel./fax: 545 219 517
mobil:702 295 701
vytopil@colorarena.cz

AUSTIS BRNO
provozuje COLORBETAFINIŠ, spol. s r.o.
Štefánikova 139/72
612 00 Brno
tel.: 541 214 087
beta� nis@centrum.cz

AUSTIS HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
provozuje Miroslav Šťastný 
Nádražní 727
373 41 Hluboká nad Vltavou
mobil: 603 520 362
austiscb@volny.cz

AUSTIS HODONÍN
provozuje STAIRS spol. s r.o.
Brněnská 51
695 01 Hodonín
tel.: 518 340 591
fax: 518 345 133
stairsbalak@gmail.cz

AUSTIS CHOMUTOV 
provozuje MD Color v.o.s.
velkoobchodní sklad
Droužkovická 353
431 41 Údlice u Chomutova
tel./fax: 474 652 697
chomutov@mdcolor.cz

AUSTIS KARLOVY VARY
provozuje KOUZLO BAREV 
Počernická 120
365 00 Karlovy Vary – Rybáře
tel.: 353 561 344
obchod@barvy-kv.cz

AUSTIS KARVINÁ
provozuje AUSTIMA s.r.o.
Dolní Marklovice 331 
735 72  Petrovice u Karviné
tel./fax: 596 343 111
austima@volny.cz

AUSTIS LIBEREC
provozuje AVEX LIBEREC spol. s r.o.
Ještědská 52/39
460 07 Liberec 7
tel.: 486 135 006
fax: 486 135 007
info@avexliberec.cz

AUSTIS LITOMĚŘICE
provozuje Barvy a laky u Labutě
Zítkova 7
412 01 Litoměřice
tel./fax: 416 738 088
pavel.malek@worldonline.cz

AUSTIS MĚSTO TOUŠKOV
provozuje Austin s.r.o.
Čemínská 18
330 33 Město Touškov
mobil: 724 250 910
obchod@barvy-vseprokutily.cz

AUSTIS MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
provozuje Barvy – Laky Němec s.r.o.
Znojemská 1635
676 02 Moravské Budějovice
mobil: 568 422 112
barvynemec@volny.cz

AUSTIS OLOMOUC
provozuje Prozk s.r.o.
Holická 49a
779 00 Olomouc
tel.: 585 241 042
fax: 585 241 149
prodej@prozk.cz

AUSTIS PARDUBICE
provozuje Mana – barvy s.r.o.
Dubinská 759
530 12 Pardubice
tel.: 466 531 962
fax: 466 301 358
mana@mana-barvy.cz

AUSTIS PRAHA
provozuje Barvy FRAMAR s.r.o.
Barrandova 4
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.:  241 774 690
barvy@framar.cz

AUSTIS ÚSTÍ NAD ORLICÍ
provozuje Mana – barvy s.r.o.
Moravská 312
562 06 Ústí nad Orlicí
tel./fax: 465 527 688
mana@mana-barvy.cz

AUSTIS ZNOJMO
provozuje Barvy & Tóny Znojmo
Dobšická 17
669 02 Znojmo
tel./fax: 515 240 053
barvy.laky.znojmo@iol.cz

Technická a poradenská centra




