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ETERNAL na bazény je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi 

vodné disperze akrylového kopolymeru, pigmentů, plniv a  speciál-

ních aditiv. Konečný nátěr má velmi dobrou odolnost dlouhodobému 

zatížení vodou, odolává působení přípravků bazénové chemie a  má 

velmi dobrou odolnost na povětrnosti.

Oblast použití:
ETERNAL na  bazény je určen k  povrchové úpravě betonových 

bazénů a okolních betonových ploch. ETERNAL na bazény je vhodný  

i k nátěru kovových bazénů a sudů, jejichž povrch je opatřen kvalitním 

antikorozním nátěrem jako je např. SANAKRYL antikor EP. Lze jej 

použít i k nátěrům laminátových bazénů a  lodí. Není určen k nátěrům 

bazénů a nádob z polypropylenu ani polyetylenu.

Technické údaje:
Sušina  min. 55 hm. %

Spec. hmotnost  1,26 g/cm3

pH  8,0–9,5

Viskozita  min. 800 mPas (23°C)

Kryvost  st. 1

Zasychání  st. 1  max. 45 min.

 st. 5  max. 24 hod.

Tvrdost filmu po 30 dnech  min. 25 %

Obsah těkavých organických látek: 
Kategorie/subkategorie výrobku  A/i

Max. obsah VOC ve výrobku  78,5 g/l

 0,0623 kg/kg

Spotřeba:
0,3–0,5 kg/m2 (2 vrstvy)

Odstín:
světle modrý

Balení:
1 kg, 5 kg plastové obaly

Skladování:
V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 25°C. 

Nesmí zmrznout! 

Zpracování:
ETERNAL na  bazény se nanáší na  suchý (vlhkost podkladu 

může být maximálně 5 hm. %), soudržný (pevnost v tahu povrchových 

vrstev betonu min. 1,5 MPa) a vyzrálý (min. 28 dní) betonový podklad, 

zbavený všech nečistot, mastnoty a  zbytků nátěrových hmot. Nový  

a hlazený betonový podklad se musí před aplikací otryskat nebo obrousit. 

Dobře připravený betonový podklad se musí napustit penetračním 

prostředkem FORTE penetral. Minimální doba zasychání penetračního 

prostředku je 4 hod. Kovové podklady musí být před aplikací nátěrové 

hmoty ETERNAL na  bazény povrchově upraveny kvalitní antiko-

rozní barvou, odolávající dlouhodobému působení vody, jako např.  

SANAKRYL antikor EP. Laminátové podklady je nutné dokonale očistit 

(nejlépe povrchově přebrousit jemným brusným papírem) a  odmastit 

(nejlépe roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného 

vhodného saponátu s  následným oplachem vodou). Za  nátěry prove-

dené bez předchozí řádné přípravy podkladu nelze poskytnout záruky.

ETERNAL na  bazény se nanáší na  dobře připravený podklad 

širokým štětcem, malířskou štětkou, nanášecím válečkem nebo stříkáním 

ve dvou vrstvách, s přestávkou mezi jednotlivými nátěry 4–24 hod., dle 

klimatických podmínek. ETERNAL na bazény lze podle druhu aplikace 

ředit max. 5 až 10 % vody. Nátěry lze provádět v rozmezí teplot 8°C až 

30°C.

Venkovní nátěry se nesmějí provádět za  intenzívního přímého 

slunečního svitu. Vodu lze do povrchově upraveného bazénu napouštět 

nejdříve po 7 dnech od provedení druhého nátěru. Pracovní nářadí je 

nutné ihned po použití umýt vodou.

Certifikace:
TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Notifikovaná 

osoba č. 1301.

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje  

ETERNAL na  bazény zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pra-

covní oděv, rukavice a  ochranné brýle. Při stříkání je nutné chránit 

dýchací orgány vhodným prostředkem s plynovým filtrem. 

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a  mýdlem, oči v  případě 

zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud 

dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V  případě požití 

vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, 

v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při 

nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou 

pomoc, zejména pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

vodou ředitelná nátěrová hmota odolná dlouhodobému zatížení 
vodou, určená zejména k povrchové úpravě bazénů
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