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Vlastnosti:
ETERNAL antibakteriální je speciální vrchní nátěrová hmota 

pro vnitřní i venkovní použití určená k potlačení biotických projevů na 

stavebních površích. Nátěr hmotou ETERNAL antibakteriální účinně 

potlačuje růst plísní a širokého spektra bakterií, přitom neobsahuje 

žádné biocidní složky, nanočástice ani polutanty. ETERNAL antibak-
teriální tvoří transparentní omyvatelný nátěr odolný povětrnostním 

vlivům, který nemění vzhled podkladu a nezhoršuje difuzi vodní 

páry ošetřeným povrchem. ETERNAL antibakteriální neobsahuje 

žádné látky podléhající registraci, což jej řadí k vrcholně ekologickým 

prostředkům v této oblasti. 

Oblast použití:
ETERNAL antibakteriální je určen pro � nální povrchové úpravy 

stavebních povrchů v místech, kde je potřebná maximální sterilita, 

jako jsou operační sály, resuscitační oddělení a jiné prostory v nemoc-

nicích, potravinářské prostory s vysokou vlhkostí vzduchu a jiné prostory 

s velkým nebezpečím výskytu plísní a baktérií. ETERNAL antibakteriál-
ní je určen k použití zejména na vápenné a vápenocementové omítky, 

beton, disperzní, silikátové barvy, keramické obklady, cementotřískové 

desky, desky OSB, dřevo, umakart, a jiné stavební povrchy. 

Odstín:
Nemění odstín podkladu.

Spotřeba:
0,1–0,2 kg/m2 podle savosti a drsnosti podkladu

Balení:
1 kg, 3 a 10 kg plastové obaly

Skladování:
V původních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5–25 °C. 

Výrobek je nutné chránit před přímým intenzivním slunečním zářením. 

Nesmí zmrznout. 

Příprava podkladu:
Podklady musí být čisté, soudržné, vyzrálé včetně vysprávek 

(4 až 6 týdnů), prosté vápenných výkvětů,. Musí být zbaveny biologic-

kého napadení (přípravkem SANATHERM odstraňovač plísní), 
starých hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěné 

(roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač, nebo jiného vhodného 

saponátu) a suché. 

Zpracování:
ETERNAL antibakteriální se neředí. Aplikuje se na připravený 

podklad při teplotě 5–25 °C štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou 

operacích. Při práci je nutné zachovávat maximální čistotu. Používá se 

vždy čisté suché nářadí. Pro vyloučení možnosti znečistění nátěru čás-

ticemi uvolněnými z natírané plochy se vždy pracuje s výrobkem oddě-

leným z originálního balení, případný zbytek se nevrací do originálního 

obalu. Druhý nátěr se provádí po zaschnutí prvního nátěru. Pracovní po-

můcky je nutné ihned po ukončení umýt vodou. 

Certi� kace:
TZÚS Praha. Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:
Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Likvidace obalů spadá 

do režimu zákona o obalech v platném znění. Výrobce uzavřel smlouvu 

o sdruženém plnění s � rmou EKO-KOM, a.s., Praha.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Ve smyslu platné legislativy není ETERNAL antibakteriální 

nebezpečným chemickým přípravkem. Při dodržování základních hy-

gienických pravidel neohrožuje lidské zdraví. Může dráždit oči a pokožku.  

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, používejte vhodný ochranný oděv, ru-

kavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku omyjte vodou a mýdlem 

a po osušení ošetřete vhodným ochranným krémem. Oči v případě 

zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud 

dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vy-

pijte nejméne 0,5 l vody s 5–10 rozdrcenými tabletami živocišného uhlí, 

vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

ETERNAL antibakteriální neobsahuje žádné biocidní látky, ani 

žádné těkavé organické látky. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu 

ČSN 650201. 

nátěrová hmota omezující růst plísní a bakterií
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