
Vlastnosti:
ETERNAL IN stop je jednozložková vodou rie-
diteľná náterová hmota pripravená na báze špe-
ciálnej vodnej disperzie akrylátových kopolymé-
rov, pigmentov, plnív a špeciálnych aditív. 
ETERNAL IN stop sa vyznačuje schopnosťou
zabrániť prieniku sfarbujúcich látok z podkladu
na povrch. 

Oblasti použitia:
ETERNAL IN stop sa používa na základné náte-
ry, ktorými možno zabrániť prieniku nikotínových
škvŕn v silne zadymených miestnostiach do
novej maľby. Ďalej sa dajú týmto náterom izolo-
vať škvrny po starých valčekových maľbách,
škvrny po zatekaní, škvrny vystupujúce z dreva,
drevotrieskových dosiek a sadrokartónov pri
náteroch disperznými farbami a pod.

Technické údaje:
Sušina min. 50 hm.%
Špecific.hmotnosť   1,2 g/cm3

Viskozita min. 450 mPas
pH 7,5 - 9,5

Spotreba:
0,2 - 0,3 kg/m2 (1 - 2 vrstvy podľa savosti
podkladu)
Odtieň: 
biely

Balenie:
1 kg, 5 kg  plast. obaly

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

Príprava podkladu: 
ETERNAL IN stop sa nanáša na suchý, odma-
stený, čistý a súdržný povrch.

Spracovanie:
ETERNAL IN  stop sa nanáša na stenu maliar-
skou štetkou, širokým štetcom alebo valčekom
v jednej až dvoch vrstvách. Medzi jednotlivými
vrstvami náteru je nutná technologická prestáv-
ka 6 hod. ETERNAL IN stop sa musí pred pou-
žitím zriediť 5 až 10 hm.% vody a dobre premie-

šať. Po zaschnutí náteru, najskôr po 4 hodinách,
je nutné ho pretrieť vnútornou náterovou hmo-
tou ETERNAL IN, ETERNAL IN plus, nátero-
vou hmotou ETERNAL mat akrylátový, príp.
inými disperznými náterovými hmotami alebo
klasickými vnútornými nátermi. Pracovné
pomôcky je nutné ihneď po ukončení práce
umyť vodou.

Likvidácia odpadov:
Je obsahom karty bezpečnostných údajov
výrobku.

Bezpečnosť a hygiena pri práci :
ETERNAL IN stop neobsahuje zdraviu škodli-
vé látky. Pri práci je nutné dodržovať základné
hygienické pravidlá, 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
vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvra-
canie.
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