
Vlastnosti:
ETERNAL epoxy stabil je dvojzložková vodou
riediteľná náterová hmota pripravená z vodnej
disperzie strednemolekulárnej epoxidovej živice,
vodou rediteľného tvrdidla, pigmentov, plnív
a špeciálnych aditív. Nátery majú veľmi dobrú
odolnosť k oderu, dobre odolávajú vode, che-
mickým rozmrazovacím látkam, alifatickým
a aromatickým uhlovodíkom, zriedeným kyseli-
nám a zásadám a asanačným roztokom.

Oblasti použitia:•
Dvojzložková náterová hmota ETERNAL epoxy
stabil je určená na povrchovúj úpravu betónových
podláh v pivniciach, garážach, dielňach, predajni-
ach, skladištiach, výstavných priestoroch a pod. Je
vhodná na povrchovú úpravu vnútorných betóno-
vých povrchov, vápenocementových a cemento-
vých omietok, dreva, drevovláknitých, drevotries-
kových a sadrokartónových dosiek. Je možné ju
použiť i na vnútorné nátery kovových povrchov
opatrených antikoróznymi nátermi. 

Technické údaje:
Sušina
Zložka  A min.54 hm. %
Zložka  B min.58 hm. %
Pomer miešania zložiek 1 : 1 (hm. diely)
Viskozita po zmiešaní min. 500 mPas /25°C/
Doba spracovateľnosti 2 hod.
Zasychanie stupeň 1 1 hod.

stupeň 5 24 hod. 
Kryvosť st.1
Lesk st.1
Tvrdosť po 24 hod. 20%
Min. teplota pri aplikácii +15°C
Odolnosť CHRL 115 cyklov (bez

zmeny) 
(TKP MDS-OPK, kapitola 18. z januára 1997,
príloha č.3; ČSN 73 1326 C Metoda automatic-
kého cyklování II)

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

Odtieň:
svetlo šedý, po dohode odtiene č. 01, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 010, 013, 014, 019, 021 (podľa

vzorkovnice ETERNAL mat akrylátový)

Balenie:
10 kg (5 + 5) plastové obaly

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

Príprava podkladu:
Betónové podklady pre ETERNAL epoxy stabil
musia byť:
• vyzreté (min. 28 dní).
• suché, maximálna vlhkosť podkladu môže byť 

5 hm.%.
• súdržné, 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. trys-
kaním alebo frézovaním).

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

• očistené od voľných mechanických častíc
a odlupujúcich sa starých náterov a odmastené

• nové a hladené betónové podlahy je nutné
pred aplikáciou otryskať alebo obrúsiť

• podklady je nutné napenetrovať farbou ETER-
NAL epoxy stabil nariedenou vodou v pome-
re   1 : 1. Na penetráciu málo savých podkladov
je vhodnejšie použiť ETERNAL epoxy lak zrie-
dený 1 : 1 s vodou.

Kovové podklady je nutné opatriť vhodným anti-
koróznym náterom (ETERNAL antikor epoxi-
dový).
Za nátery prevedené bez predchádzajúcej riad-
nej prípravy podkladu nemožno poskytnúť záru-
ky.

Spracovanie:
Zložka A sa zmieša so zložkou B v pomere 1:1
hm. dielov pomalým miešaním po dobu 
(5 minút. Po dokonalém premiešaní sa náterová
hmota nechá stáť 15 minút, po tejto dobe sa
opäť krátko zamieša a môže sa aplikovať. Na
vhodnú konzistenciu sa pre jednotlivé aplikačné
techniky riedi vodou po uplynutí indukčnej
doby. ETERNAL epoxy stabil sa nanáša štet-
com, maliarskou štetkou, valčekom, vzducho-
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vým alebo bezvzduchovým striekaním na pri-
pravený napenetrovaný podklad po piatich
hodinách zasychania penetračného náteru.
Prevádzajú sa dva nátery s prestávkou medzi
nátermi 24 hod. Náter je celkom vytvrdnutý po
7 dňoch pri normálnej teplote. Teplota podkladu
i prostredia pri aplikácii musia byť minimálne
15°C, relatívna vlhkosť vzduchu maximálne 
80 %. Pre správny priebeh zasychania a zamed-
zenia tvorby defektov náteru je nutné po dobu
práce a zasychania zaistiť dostatočné vetranie.
Náter je treba prevádzať po vrstvách minimálnej
hrúbky. Pri požiadavke protisklzovej úprave sa
doporučuje do 1. náteru previesť vsyp pieskom
vhodnej frakcie (0,2 - 0,5 mm).

Upozornenie: 
Hmota vzniknutá zmiešaním zložiek A a B je
spracovateľná do 2 hodín pri 20°C. Po uplynutí
tejto doby nemožno náterovú hmotu použiť.
Zvýšená teplota výrazne skracuje dobu spraco-
vateľnosti. Práce nemožno prevádzať pri relatív-
nej vlhkosti vzduchu vyššej ako 80 %. Vyššia
relatívna vlhkosť môže ovplyvniť proces zasy-
chania náteru, a tým konečné vlastnosti náteru,
prípadne spôsobiť vznik defektov. Pracovné
náradie je nutné ihneď po použití umyť vodou.
Certifikácia:
TSÚS Bratislava Autorizovaná osoba SK04

Likvidácia odpadov:
Je obsahom karty bezpečnosťných údajov
výrobku

Bezpečnosť a hygiena pri práci :
Pri dodržovaní základných hygienických pravidi-
el neohrozuje ETERNAL epoxy 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, udržujte otvorené viečka,
vyhľadajte lekársku pomoc. Pri náhodnom poži-
tí vypláchnite ústa vlažnou vodou a vypite asi
0,5 l vlažnej vody s 10 rozdrvenými tabletami
živočíšneho uhlia, vyhľadajte lekársku pomoc.
Nevyvolávajte zvracanie.
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