
Vlastnosti:
ETERNAL antikor akrylátový je vodou riedi-
teľná základná náterová hmota pripravená z vod-
nej disperzie akrylátových kopolymérov, špeciál-
nych antikoróznych pigmentov, plnív a aditív
upravujúcich vlastnosti náterovej hmoty. 

Oblasti použitia:
ETERNAL antikor akrylátový je určený na
ochranu kovových konštrukcií proti korózii ako
základný náter. Je vhodný i pre zmiešané konšt-
rukcie, kde je oceľ v spojení s novým nezoxido-
vaným pozinkovaným plechom.  

Technické údaje:
Sušina min. 55 hm.%
Špecific.hmotnosť   1,3 g/cm3

Objemová sušina 44,0 ± 1 obj. %
pH 7,5 - 9,5
Konzistencia  (4mm/23°C) min. 50s
Zasychanie  st. 1 60 min.

st. 4 5 hod.
Tvrdosť kyvadlom min. 20%
Priľnavosť  (ISO 2409) st.  1   

Spotreba:
0,12 - 0,16 kg/m2 (1 vrstva)

Odtieň:
červenohnedý 07, šedý 02 

Balenie:
0,7 kg plechovky, 5 kg a 10 kg plast. obaly 
(iba odtieň 07)

Skladovanie:
V originálnych dobre uzatvorených obaloch pri
teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmrznúť!

Príprava podkladu:
ETERNAL antikor akrylátový sa nanáša na
dobre očistený kovový podklad zbavený všet-
kých nepriľnavých starých náterov a koróznych
splodín (napr. rotačným oceľovým kartáčom)
a odmastený (najlepšie roztokom saponátu).
Farbu je nutné nanášať bezprostredne po oči-
stení podkladu.

Spracovanie:
ETERNAL antikor akrylátový sa nanáša štet-
com, valčekom, vzduchovým alebo bezvzducho-
vým striekaním pri teplote podkladu i prostredia
v rozmedzí +10 až +30 °C. Pre nanášanie štet-
com alebo valčekom sa ETERNAL mat akrylá-
tový neriedi. Pre striekanie ho možno nariediť
na potrebnú konzistenciu podľa požitej techniky
max. 10 % hm. vody. Nieje určený na striekanie
elektrickými vibračnými pištoľami. Nanáša sa vo
2 vrstvách tak, aby hrúbka náteru bola minimál-
ne 80 μm. Doba medzi jednotlivými nátermi je 5
hod. (20°C). Nátery oceľových podkladov je
treba prevádzať v suchom prostredí. Za chlad-
ného počasia je vhodné previesť najprv jeden
veľmi tenký náter tak, aby rýchlo zaschol.
Zaschnutý základný náter je nutné pretrieť (1 - 2
vrstvy) vrchnou náterovou hmotou napr. ETER-
NAL mat akrylátový. Náradie je nutné ihneď
po ukončení práce umyť vodou.

Certifikácia:
TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

Likvidácia odpadov:
Je obsahom karty bezpečnostných údajov
výrobku.

Bezpečnosť a hygiena pri práci :
Pri dodržiavaní základných hygienických pravi-
diel neohrozuje ETERNAL antikor akrylátový
zdravie. Pri práci je nutné používať vhodný pra-
covný odev, rukavice a ochranné okuliare.
Postriekanú pokožku umyte vodou a mydlom,
oči v prípade zasiahnutia bezodkladne vymyte
veľkým množstvom vody. Pokiaľ dráždenie
neprestane, vyhľadajte lekársku pomoc. Pri
náhodnom požití vyhľadajte lekársku pomoc.
Nevyvolávajte zvracanie.
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