
Vlastnosti:
ETERNAL stabil je vodou riediteľná náterová
hmota pripravená na báze špeciálnej vodnej dis-
perzie akrylového kopolyméru, vhodných pig-
mentov, plnív a aditív. Konečný náter má dobrú
adhéziu na betónových podkladoch, veľmi dobrú
odolnosť k oderu, hydroizolačné vlastnosti,
veľmi dobrú chemickú odolnosť a veľmi dobrú
odolnosť k poveternosti. Odoláva zaťaženiu
horúcimi pneumatikami.

Oblasti použitia:
ETERNAL stabil je určený na povrchovú úpra-
vu betónových plôch, betónových dlaždíc, betó-
novej zámkovej dlažby a pod. Bol vyvinutý špe-
ciálne pre povrchovú úpravu betónových podláh
v garážach, v parkovacích domoch a na iných
parkovacích plochách. Je vhodný tiež na povr-
chovú úpravu betónových podláh v pivniciach,
skladištiach, výstavných priestoroch, na schodiš-
tiach a pod. Odoláva spoľahlivo bežnému zaťaže-
niu, nie je však vhodný pre povrchovú úpravu
podláh zaťažených posúvaním bremien. Hotová
úprava má matný vzhľad a protisklzovú úpravu.
Náterovou hmotou ETERNAL stabil je možné
upraviť i betónový povrch balkónov, terás, scho-
dov, chodníkov a podobne. ETERNAL stabil
nieje možné použiť pre nátery trvalo umiestené
pod vodou a dlhodobo vystavené vysokej vlh-
kosti. Nedoporučuje sa ako náter na vysoko hla-
dené gletované povrchy bez predchádzajúceho
zdrsnenia.

Technické údaje:
Sušina min. 50 hm.%
Špecifická hmotnosť 1,3 g/cm3

Objemová sušina 40,0 ± 1 obj. %
pH 8,5 až 10,5
Viskozita Brookfield (A/5/10): 4 - 8 Pas/23°C/
Kryvosť st.1
Priľnavosť min.0,8 MPa
Vodotesnosť 0,0 l/m2 hod.
Mrazuvzdornosť 100 cyklov (bez zmeny)

Odtieň:
svetlo šedý, šedý, zelený

Spotreba:
0,4 až 0,5 kg/m2 (2 - 3 vrstvy) 

Balenie:
5 kg a 10kg plastové obaly

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

Príprava podkladu :
Podklad pre ETERNAL stabil musí byť
• vyzretý betón (min. 28 dní).
• suchý, vlhkosť podkladu môže byť maximálne

5 hm.%.
• súdržný, pevnosť v ťahu povrchových vrstiev

betónu min. 1,5 MPa; v prípade, že povrchová
vrstva nemá dostatočnú pevnosť v ťahu, je
nevyhnutné ju mechanicky odstrániť (napr.
tryskaním alebo frézovaním).

• vyspravený (poškodené miesta sa musia
vyspraviť napr. cementovou maltou).

• očistený od voľných mechanických častíc
a odlupujúcich sa starých náterov a odmaste-
ný

• nové a hladené betónové podlahy je nutné
otryskať, alebo obrúsiť

• napenetrovaný neriedeným penetračným pro-
striedkom FORTE penetral.

Za nátery prevedené bez predchádzajúcej riadnej
prípravy podkladu nemožno poskytnúť záruky.

Spracovanie:
ETERNAL stabil možno pred použitím pririediť
max. 5% vody. Nanáša sa širokým štetcom,
maliarskou štetkou alebo nanášacím valčekom
(možnosť striekania je vzhľadom k obsahu abra-
zívneho plniva obmedzená vhodným zariade-
ním). Aplikuje sa vo 2 vrstvách s prestávkou
medzi nátermi 4 až 24 hod. podľa poveternost-
ných podmienok. Na viac namáhané betónové
povrchy je vhodné previesť 3 nátery. 
Natretú plochu možno pozvoľna zaťažovať po
troch dňoch, plne zaťažiteľná je po siedmich
dňoch od prevedenia posledného náteru.
Náterovú hmotu možno aplikovať pri teplotách
+ 10°C až + 30°C, vonkajšie aplikácie sa nesmia
prevádzať za intenzívneho priameho slnečného
žiarenia. Pracovné náradie je nutné ihneď po
použití umyť vodou.
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Certifikácia:
TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04
Likvidácia odpadov:
Je obsahom karty bezpečnostných údajov
výrobku. 

Bezpečnosť a hygiena pri práci :
Pri dodržovaní základných hygienických pravidi-
el neohrozuje ETERNAL stabil zdravie. Pri
práci je nutné používať vhodný pracovný odev,
rukavice a ochranné okuliare. Postriekanú
pokožku umyte vodou a mydlom, oči v prípade
zasiahnutia bezodkladne vymývajte veľkým
množstvom vody. Pokiaľ dráždenie neprestane,
vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom poži-
tí vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte
zvracanie.
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