
Vlastnosti:
ETERNAL na bazény je vodou riediteľná náte-
rová hmota na báze vodnej disperzie akrylového
kopolyméru, pigmentov, plnív a špeciálnych adi-
tív. Konečný náter má veľmi dobrú odolnosť
dlhodobému zaťaženiu vodou, odoláva pôsobe-
niu prípravkov bazénovej chémie a má veľmi
dobrú odolnosť k poveternosti.

Oblasti použitia:
ETERNAL na bazény je určený na povrchovú
úpravu betónových bazénov a okolitých betóno-
vých plôch. Vzhľadom k veľmi dobrej odolnosti
vode a dobrej adhézii k antikoróznym náterovým
hmotám je možné povrchovo upraviť i kovové
bazény, ktorých povrch je opatrený kvalitným anti-
koróznym náterom ako je napr. ETERNAL antikor
epoxidový.

Technické údaje:
Sušina min. 55 hm.%
Špecific.hmotnosť   1,26 g/cm3

pH 8,0 - 9,5
Viskozita min. 800 mPas/23°C
Kryvosť st. 1
Zasychanie  st. 1 max. 45 min.

st. 5 do 24 hod.
Tvrdosť filmu po 30 dňoch min. 25% 

Spotreba:
0,3 - 0,5 kg/m2 ( 2 nátery)           

Odtieň:
svetlo modrý

Balenie:
5 kg plastové obaly

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

Spracovanie:
ETERNAL na bazény sa nanáša na suchý (vlh-
kosť podkladu môže byť maximálne 5 hm.%),
súdržný (pevnosť v ťahu povrchových vrstiev
betonu min. 1,5 MPa) a vyzretý (min. 28 dní)
betónový podklad, zbavený všetkých nečistôt,
mastnoty a zvyškov náterových hmôt. Nový

a hladený betónový podklad sa musí pred apli-
káciou otryskať alebo obrúsiť. Dobre pripravený
betónový podklad sa musí napustiť penetrač-
ným prostriedkom FORTE penetral. Minimálna
doba zasychania penetračného prostriedku je 
4 hod. Kovové podklady musia byť pred aplikáci-
ou náterovej hmoty ETERNAL na bazény povr-
chovo upravené kvalitnou antikoróznou farbou,
odolávajúcou dlhodobému pôsobeniu vody, ako
napr. ETERNAL antikor epoxidový. Za nátery
prevedené bez predchádzajúcej riadnej prípravy
podkladu nemožno poskytnúť záruky.
ETERNAL na bazény sa nanáša na dobre pri-
pravený podklad širokým štetcom, maliarskou
štetkou, nanášacím valčekom alebo striekaním
vo dvoch vrstvách, s prestávkou medzi jednotli-
vými nátermi 4 až 24 hod., podľa klimatických
podmienok. ETERNAL na bazény možno podľa
druhu aplikácie riediť max. 5 až 10 % vody.
Nátery možno prevádzať v rozmedzí teplôt 8°C až
30°C. Vonkajšie nátery sa nesmia prevádzať za
intenzívneho priameho slnečného žiarenia. Vodu
možno do povrchovo upraveného bazénu nap-
úšťať najskôr po 7 dňoch od prevedenia druhého
náteru. Pracovné náradie je nutné ihneď po pou-
žití umyť vodou.

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 na bazény 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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