
Vlastnosti:
ETERNAL lesk akrylátový je univerzálna jed-
nozložková vodou riediteľná náterová hmota pri-
pravená z vodnej disperzie akrylátových kopoly-
mérov, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív.
ETERNAL lesk akrylátový tvorí lesklé nátery
s výbornou odolnosťou k poveternosti.

Oblasti použitia:
ETERNAL lesk akrylátový je určený na vnú-
torné i vonkajšie lesklé nátery dreva, drevovlák-
nitých a drevotrieskových dosiek, sadrokartónu,
betónu, vláknocementových výrobkov a kovo-
vých podkladov opatrených antikoróznym náte-
rom. Je vhodný na nátery okenných a dverných
rámov a telies ústredného kúrenia.

Technické údaje:
Sušina: 
odtieň biely, slonová kosť min. 50 hm. %
odtieň palisander min. 44 hm. %
Špec. hmotnosť 1,20 g/cm3

pH 7,5 - 9,5
Konzistencia (4 mm/23°C/) min. 40 s
Zasychanie: st. 1 45 min.

st. 4 do 24 hod.
Lesk: st. 1 - 2
Kryvosť st. 2
Priľnavosť st. 1
Odolnosť hĺbenia 6 mm

Spotreba:
0,28 - 0,33 kg/m2 (2 vrstvy - konečný náter)

Odtieň: 
0100 - biely, 0603 - slonová kosť, 0290 - palisan-
der
Centrá COLOR SYSTÉMU AUSTIS tónujúdo
svetlých odtieňov podľa vzorkovníc CSA,
Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic,
Aquatec SF,BS 5252 F, Coltec 90, Monicolor
Nova, Spirit 03.

Balenie:
Štandardné odtiene: 0,7 kg plechovky, 5 kg
plast. obaly, biela aj 10 kg plast. obaly
Odtiene tónované v systéme CSA: 1 kg plechov-
ky, 5 kg plastové obaly.

Skladovanie:
V originálnych dobre uzavretých obaloch pri

teplote +5°C až +25°C. Nesmie zmrznúť!
Spracovanie:
ETERNAL lesk akrylátový sa nanáša na
suchý, dokonale očistený a odmastený povrch
štetcom, valčekom, alebo striekaním, pri teplote
podkladu a okolia v rozmedzí +8°C až +25°C.
Podľa spôsobu aplikácie je možné náterovú
hmotu riediť vodou v množstve do 5 hm.% pre
natieranie štetcom, valčekom a bezvzduchovým
striekaním a do 10 hm.% pri vzduchovom strie-
kaní.

Doporučený postup pre povrchovú úpravu
neošetreného dreva:
1) Odstránenie živičných miest (napr. vymytím

živice nitroriedidlom)
2) Napustenie povrchu ETERNAL na dřevo

napouštědlem s ochrannými účinkami proti
drevokazným a drevosfarbujúcim hubám
a drevokaznému hmyzu. V suchých interié-
roch je možné použiť i penetračný náter
FORTE penetral.

3) Ľahké prebrúsenie za sucha brúsnym papie-
rom č. 150 po 4 hod. od napustenia.

4) 1 až 2 nátery farbou ETERNAL na dřevo
základní prípadne ETERNAL mat akrylá-
tový rovnakého alebo blízkeho odtieňa
s konečným náterom. Interval medzi jednotli-
vými nátermi je 4 - 6 hod. (20°C). Doporučuje-
me prebrúsenie jednotlivých vrstiev za sucha
brúsnym papierom č.220.

5) 2 až 3 nátery vodou riediteľným lesklým ema-
ilom ETERNAL lesk akrylátový

Doporučený postup pre úpravu už ošetre-
ného dreva:
1) Obrúsenie starého náteru za sucha brúsnym

papierom č. 150
2) 2 až 3 nátery vodou riediteľným lesklým ema-

ilom ETERNAL lesk akrylátový, interval
medzi nátermi 4 - 6 hod.

Doporučenie:
ETERNAL lesk akrylátový je výhodné naná-
šať valčekom, vhodné je i použitie špeciálnych
štetcov pre akrylátové farby. U náterov okien sa
doporučuje natrieť styčné plochy rámov a krídel
pred uzavretím ťukom, aby sa zabránilo zlepeniu
styčných plôch. Na väčšie celistvé plochy sa
doporučuje aplikácia striekaním. Na farebne
nejednotných podkladoch a pri výraznom

vodou riedite�ná náterová hmota pre vnútorné i vonkajšie vrch-
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rozdiele odtieňa podkladu a nového náteru
(čierny podklad, biely vrchný náter) doporučuje-
me previesť najprv dva nátery farbou ETERNAL
mat akrylátový odtieňu blízkeho s vrchným
lesklým náterom.

Doporučený postup pre povrchovú úpravu
kovových výrobkov a oceľových konštrukcií:
1) Dva nátery antikoróznou základnou farbou

ETERNAL antikor alkydový alebo ETER-
NAL antikor akrylátový. Celková hrúbka
náteru min. 80 μm.

2) Prebrúsenie náteru brúsnym papierom č. 220
3) Dva až tri nátery disperzným lesklým emai-

lom ETERNAL lesk akrylátový. Doba zasy-
chania jednotlivých vrstiev 4 až 6 hod.

Nátery minerálnych podkladov:
Minerálne podklady je nutné zbaviť všetkých
vrstiev maliarskych farieb a nepriľnavých náte-
rov. Dostatočne skarbonátovaný povrch sa
najprv napustí penetračným prípravkom
FORTE penetral a po 4 hod. sa prevedú dva až
tri nátery disperzným lesklým emailom ETER-
NAL lesk akrylátový s prestávkou medzi
dvoma nátermi 4 až 6 hod.

Certifikácia:
TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

Likvidácia odpadov:
Je obsahom karty bezpečnostných údajov

výrobku.
Bezpečnosť a hygiena pri práci :
Pri dodržovaní základných hygienických pravidiel
neohrozuje ETERNAL lesk akrylátový zdravie.
Pri práci je nutné používať vhodný pracovný
odev, rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú
pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade
zasiahnutia bezodkladne vymyte veľkým množ-
stvom vody. Pokiaľ dráždenie neprestane, vyhľa-
dajte lekársku pomoc. Pri náhodnom požití vyhľa-
dajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.
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