
Hydroizolační 
stěrková hmota pro 
opravy a sanace 
plochých střech 
z asfaltových pásů 
a střešní izolační 
PUR pěny.

Výhody:
>  tvoří trvale pružnou bezešvou hydroizolační fólii s minimální 

nasákavostí
> nátěr odolává dlouhodobému zatížení vodou
> použití možné v požárně nebezpečném prostoru
> odstín šedý, červenohnědý

Doporučený postup aplikace:
1.  vyspravení podkladu

 boule a trhliny je nutno opravit a zcelit
2.  očištění  

podklad musí být suchý, dokonale očištěný, odmaštěný 
saponátovou vodou a zbavený všech nesoudržných částic 

3.  nátěr 
nanáší se asfaltérským kartáčem nebo válečkem 
většinou ve dvou nebo třech vrstvách, podle konkrétního 
použití, k nanesení poslední vrstvy se používá výhradně 
váleček

Spotřeba: 0,5–1 kg/m2  ochranný nátěr, 2,5–3 kg/m2  
hydroizolační systém s tkaninou, Balení: 25 kg

střecha s klempířskými prvky krytina po nátěru

sanace plochých střech

www.naterynastrechy.cz
www.barvy-eternal.cz
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ETERNIT
PLECH
POZINKOVANÝ PLECH
BETONOVÉ TAŠKY
ASFALTOVÉ PÁSY
DŘEVĚNÉ ŠINDELE
PUR PĚNA

ETERNIT

POZINKOVANÝ PLECH

Vaší střeše
prodlužte

život!
1  Pardubice – MANA 

Ing. J. Březina 777 116 113
2  Hluboká n. Vltavou – ŠŤASTNÝ 

M. Šťastný 603 520 362
3  Plzeň – AUSTIN 

S. Mejtská 724 250 910  
4  Brno – IPM Group, a.s. 

R. Vytopil 602 717 619, Mgr. J. Prudil 602 570 687
5  Karviná – AUSTIMA 

Ing. M. Durčák 608 830 001, A. Uherková 608 830 301

manažeři prodeje AUSTIS podle regionů



mat akrylátový

Nové a obnovovací 
ochranné nátěry plechových 
a pozinkovaných střešních 
krytin.

Výhody:
>  na pozink i bez předchozí oxidace 

a bez základního nátěru
> vysoká přídržnost podkladu
>  absorbuje smršt́ ování a rozpínání podkladu vlivem 

teplotních změn
> nezatěžuje životní prostředí
> snadná  aplikace
> lze použít i k nátěrům klempířského příslušenství střechy
> výběr z 18-ti odstínů

Doporučená skladba nátěru na nový pozink:
doporučujeme aplikovat ETERNAL mat akrylátový ve dvou 
vrstvách na dokonale odmaštěný(!) podklad 

Doporučená skladba nátěru na ocelový plech:
1.  očištění a odmaštění podkladu

 otryskání WAP tlakovou vodou se saponátem a oplach
2.  základní nátěr  

ETERNAL antikor akrylátový v jedné vrstvě 
3.  vrchní nátěr 

ETERNAL mat akrylátový ve dvou vrstvách

Spotřeba: 0,3 kg/m2, Balení: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg

stav střechy před... ... a po nátěru

plechové a pozinkované krytiny

Trvale pružná 
nátěrová hmota pro 
ochranné nátěry 
a drobné opravy 
eternitové a betonové 
střešní krytiny.

Výhody:
>  k nátěrům eternitové a betonové střešní krytiny, neglazova-

ných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů
> vytváří vodotěsný nátěrový film, odolný UV záření
> prodlouží životnost střešní krytiny o 20 let
>  vysoká přídržností k podkladu umožňuje utěsnit drobné 

trhlinky v podkladu
>  nátěr trvale pružný i při teplotách hluboko pod bodem mrazu
>  odstín šedý, červenohnědý, višňový, zelený, hnědý

Doporučený postup aplikace:
1.  očištění a odmaštění podkladu

  odstranění nesoudržného povrchu, otryskání WAP tlako-
vou vodou se saponátem (rotační tryskou) a oplach

2.  penetrace FORTE penetral
   penetrační prostředek s hloubkovou účinností zvyšuje 
pevnost podkladu a přilnavost následně aplikovaných 
nátěrových hmot

3.  nátěr 
ETERNAL na střechy v jedné vrstvě

Spotřeba: 0,5 kg/m2 , Balení: 10 kg

eternitová krytina po nátěru betonová krytina po nátěru

eternitové a betonové krytiny

Hydroizolační 
stěrková hmota pro 
údržbu a opravy 
asfaltových střech 
se sklonem.

Výhody:
>  stěrková hmota pro sanace asfaltových 

krytin ve spádu od 3°–60°
>  použití s výztužnou tkaninou jako hydroizolační systém 

nebo bez ní jako ochranný nátěr
> trvale pružná i při nízkých teplotách
>  vodotěsnost finálního nátěru
> vysoká odolnost UV záření a chemickému spadu
> odstín červenohnědý

Doporučený postup aplikace:
1.  vyspravení podkladu

 boule a trhliny je nutno opravit a zcelit
2.  očištění  

podklad musí být suchý, dokonale očištěný, odmaštěný 
saponátovou vodou a zbavený nesoudržných částic 

3.  nátěr 
nanáší se asfaltérským kartáčem nebo válečkem 
většinou ve dvou nebo třech vrstvách, podle 
konkrétního použití

Spotřeba: 1,5–2,0 kg/m2 ochranný nátěr (2 vrstvy), 
2,5–3,0 kg/m2  hydroizolace s textilií (3 vrstvy), Balení: 25 kg

střecha s klempířskými prvky po sanaci

asfaltové střechy se sklonem

stěrková hmota pro sanace asfaltových 

eternitové a betonové krytiny

20
přidáte

střeše dalších

let

k nátěrům eternitové a betonové střešní krytiny, neglazova-

letlet




