
 
Hydroizolačná 
stierková hmota pre 
opravy a sanácie 
plochých striech 
z asfaltových pásov 
a strešnej izolačnej 
PUR peny.
Výhody:
>  tvorí trvalo pružnú bezošvú hydroizolačnú fóliu s minimálnou 

nasiakavost ’ou
> náter odoláva dlhodobému zat ’aženiu vodou
> použitie možné v požiaru nebezpečnom priestore
> odtieň: šedý, červenohnedý

Doporučený postup aplikácie:
1.  vyspravenie podkladu

 bubliny a trhliny je nutné opravit ’ a zcelit ’
2.  očistenie  

podklad musí byt ’ suchý, dokonalo očistený, odmastený 
saponátovou vodou a zbavený všetkých nesúdržných 
častíc 

3.  náter 
sa nanáša asfaltérskym kartáčom alebo valčekom 
väčšinou vo dvoch alebo troch vrstvách, podl’a konkrét-
neho použitia, k naneseniu poslednej vrstvy sa používa 
výhradne valček

Spotreba: 0,5–1 kg/m2 ochranný náter, 2,5–3 kg/m2  
hydroizolačný systém s tkaninou, Balenie: 25 kg

Strecha s klampiarskymi prvkami po nátere

sanácie plochých striech

www.naterynastrechy.cz
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ETERNIT
PLECH
POZINKOVANÝ PLECH
BETÓNOVÉ TAŠKY
ASFALTOVÉ PÁSY
DREVENÉ ŠINDELY
PUR PENA

ETERNIT

POZINKOVANÝ PLECH

Vašej streche
predĺžte

život!AUSTIS SLOVAKIA, s.r.o.
Prievozská 32
821 05 Bratislava

manažeri predaja AUSTIS SLOVAKIA s.r.o

+421 915 792 282

+421 918 617 526

Západné Slovensko: 
Juraj Fekete, tel. 918 617 526
Zuzana Mikulová, tel. 905 473 194

Východné Slovensko: 
Radoslav Rizner, tel. 915 792 282

+421 905 473 194



mat akrylátový

Nové i obnovovacie 
ochranné nátery plechových 
i pozinkovaných strešných 
krytín.
Výhody:
>  na pozink i bez predchádzajúcej 

oxidácie a bez základného náteru
> vysoká prídržnost ’ podkladu
>  absorbuje zmršt ’ovanie a rozpínanie podkladu vplyvom 

teplotných zmien
> nezat ’ažuje životné prostredie
> l’ahká aplikácia
>  je možné ho použit ’ i k náterom klampiarskeho 

príslušenstva strechy
> výber z 18 odtieňov

Doporučená skladba náteru na nový pozink:
Doporučujeme aplikovat ’ ETERNAL mat akrylátový vo dvoch 
vrstvách na dokonalo odmastený (!) podklad 

Doporučená skladba náteru na ocelový plech:
1.   očistenie a odmastenie podkladu

 otryskaním WAP tlakovou vodou so saponátom a oplach
2.  základný náter  

ETERNAL mat akrylátový v jednej vrstve 
3.  vrchný náter 

ETERNAL mat akrylátový vo dvoch vrstvách

Spotreba: 0,3 kg/m2, Balenie: 0,7 kg, 5 kg, 10 kg

Stav strechy pred… …a po nátere

plechové a pozinkované krytiny

ovanie a rozpínanie podkladu vplyvom 

Trvalo pružná 
náterová hmota pre 
ochranné nátery 
a drobné opravy 
eternitovej a betónovej 
strešnej krytiny.
Výhody:
>  k náterom eternitovej a betónovej strešnej krytiny, negla-

zovaných pálených strešných tašiek a drevených šindelov
> vytvára vodotesný náterový film, odolný UV žiareniu
> predĺži životnost ’ strešnej krytiny o 20 rokov  
>  vysoká prídržnost ’ k podkladu umožňuje utesnit ’ drobné 

trhlinky v podklade
>  náter trvalo pružný i pri teplotách hlboko pod bodom mrazu
>  odtieň šedý, červenohnedý, višňový, zelený, hnedý

Doporučený postup aplikácie:
1.  1.očistenie a odmastenie podkladu

odstránenie nesúdržného povrchu, otryskanie WAP 
tlakovou vodou so saponátom (rotačnou tryskou) 
a oplach

2.  penetrácia FORTE penetral
penetračný prostriedok s hĺbkovou účinnost ’ou zvyšuje 
pevnost ’ podkladu a pril’navost ’ následne aplikovaných 
náterových hmôt

3.  náter 
ETERNAL na střechy v jednej vrstve

Spotreba: 0,5 kg/m2 , Balenie: 10 kg

Eternitová krytina po nátere Betónová krytina po nátere

eternitové a betónové krytiny

Hydroizolačná 
stierková hmota pre 
údržbu a opravu 
asfaltových striech 
so sklonom.
Výhody:
>  stierková hmota pre sanácie asfaltových 

krytín v spáde od 3°–60°
>  použitie s výstužnou tkaninou ako hydroizolačný systém 

alebo bez tkaniny ako ochranný náter
> trvalo pružná i pri nízkych teplotách
>  vodotesnost ’ finálneho náteru
> vysoká odolnost ’ UV žiareniu a chemickému spadu
> odtieň červenohnedý

Doporučený postup aplikácie:
1.  vyspravenie podkladu

 bubliny a trhliny je nutné opravit ’ a zcelit ’
2.  očistenie  

podklad musí byt ’ suchý, dokonalo očistený, odmastený 
saponátovou vodou a zbavený nesúdržných častíc 

3.  náter 
sa nanáša asfaltérskym kartáčom alebo valčekom 
väčšinou vo dvoch alebo troch vrstvách, podl’a 
konkrétneho použitia

Spotreba: 1,5–2,0 kg/m2 ochranný náter (2 vrstvy), 
2,5–3,0 kg/m2  hydroizolácia s textíliou (3 vrstvy), 
Baleie: 25 kg

Strecha s klampiarskymi prvkami po sanácii

asfaltové strechy so sklonom

stierková hmota pre sanácie asfaltových 

eternitové a betónové krytiny
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