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Popis výrobku:

Herbol-Herbocryl Fassadenfarbe je  matná, vodou ředitelná fasádní barva na akrylátové bázi. Nátěr velmi dobře odolává
povětrnostním vlivům, nekříduje, je prodyšný pro vodní páru a odolává výfukovým plynům. Obsahuje ochranný film proti 
řasám a houbám. Působení je závislé na konstrukci budovy, druhu povrchu, okolních podmínkách a je časově omezeno

Stavebně fyzikální hodnoty:
prodyšnost vodní páry sd = 0,08 m, µ - H2O=1000-2000
nasákavost w < 0,1 kg/(m2*h0,5)
velikost zrna S1  jemné < 100 µm

Hustota: cca 1,42 kg/litr Pojivo: styrol-akrylátová disperze

Základní odstín: bílý, možnost tónování přes Herbol-Color-Service

Stupeň lesku: matný Balení: 12,5 litrů 

Hraniční hodnoty VOC: 40 g/l  (2010),  max. 31 g/l VOC

Skladování: cca 2 roky v neotevřeném originálním balení. Skladovat v suchu a chladu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:
Dbejte na bezpečnostní pokyny a značení, která naleznete na etiketě výrobku. Přesná bezpečnostní data naleznete 
v aktuálním bezpečnostním listu. 
Z obecných pokynů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí.  Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace, 
škodlivý pro vodní organismy. V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu. V případě nedostatečného 
větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.  Poradenství pro alergiky na isothiazolinon 
-Toxikologické informační středisko tel.: 224 919 293.

Prováděcí údaje:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, 
to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit (viz 
DIN 18363, odst. 3). Nepatrné barevné odchylky od originální předlohy mohou být způsobeny různou strukturou 
povrchu, stupněm lesku, způsobem aplikace nebo vlivem světla. Mohou být také zapříčiněny různou savostí podkladu, 
podmínkami při schnutí a vlivem počasí. Proto nemohou být uznány jako reklamace. 
Nátěr neprovádět při chladném počasí, dešti, mlze nebo krátce před a po zhoršení povětrnostních vlivů. Při nevhodných 
podmínkách se mohou vyplavit voudouředitelné komponenty a zanechat na povrchu lesklé, mýdlové nebo lepivé stopy. 
Při opětovné vlhkosti  (dešti) se tyto částice samovolně vymyjí.

Nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním (airless)
Stříkání airless:

Zařízení Graco od ST MAX 595
velikost trysky LL5 od 419 - 431
stříkací tlak 100 bar/180 bar
filtr pistole (mesh) 60
úhel nástřiku 40 - 80°

Teplota při zpracování: Teplota materiálu, vzduchu i podkladu nesmí klesnout během nanášení a schnutí pod 5 °C. 
Spotřeba: cca 180 - 290 ml/m2 na jeden nátěr

Doba schnutí (při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu): přetíratelné a odolné proti dešti za 6 - 8 hodin,
zcela proschlé za 2 - 3 dny.

Ředění:                                        vodou
Čištění nářadí:               vodou ihned po ukončení práce
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Pracovní postup:
Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, 
to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. 
Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně 
posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.
Důležité upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může 
vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného 
větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí.
Odstraňte z podkladu prach, saze, zkřídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným 
materiálem. Vysprávky fluátujte.

Základní nátěr:

Vápenocementové a cementové omítky (P II, P III): 
Nové omítky nechat min. 2 - 4 týdny vyzrát, podle ročního období a teploty. 
Slabě savé a lehce zpískovatělé omítky penetrujte pomocí Herbol-Hydrogrund* ředěným podle savosti podkladu vodou 
do max. 50 %. Zpískovatělé, silně savé nebo sprášené omítky penetrovat základním nátěrem Herbol-Tiefgrund LH* .
Lehčené minerální omítky (PIc a PII): viz technické listy Herbol-Herbosil*, Herbol-Silikatfassadenfarbe*.

Beton: 
Lehce savé, porézní podklady penetrujte pomocí Herbol-Tiefgrund Aqua* ředěným podle savosti podkladu vodou do 
max. 50 %. 

Desky z cementových vláken (bez azbestu):
Nové silně alkalické desky penetrovat pomocí Silikat-Grundierfarbe*, aby se zabránilo vápenným výkvětům.
Důležité je důkladně penetrovat okraje a hrany. Volně zabudované desky penetrujte z obou stran.
Zvětralé, zpískovatělé desky penetrujte pomocí Herbol-Tiefgrund LH* .

Pohledové zdivo z cihel (pouze mrazuvzdorné):
Zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí, spáry nesmí mít trhliny. Zdivo musí být suché a zbavené solí 
a výkvětů. Základní nátěr pomocí Herbol-Tiefgrund LH*. Upozornění: objeví-li se v mezinátěru nežádoucí 
zabarvení, je nutný dodatečný mezinátěr Silikat-Grundierfarbe*.

Opuka – pískovec (pouze mrazuvzdorné):
viz technický list Herboxan Plus, Herbosil, Silikat-Fassadenfarbe.

Matné disperzní a silikonové nátěry a disperzní omítky:

Na únosné, pevně držící a slabě savé podklady jeden základní nátěr směsí 2 dílů Herbol - Herbocryl a 1 díl 
Herbol-Tiefgrund Aqua. Na zvětralé, silně savé podklady jeden základní nátěr Herbol-Tiefgrund LH*.

Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady: 

Na kontrastních, silně nebo rozdílně savých podkladech 
se doporučuje jeden mezinátěr Herbol-Herbocryl- Fassadenfarbe*  ředěný max 10 % vody.

Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:

Sytý, rovnoměrný nátěr Herbol-Herbocryl- Fassadenfarbe*, ředěný max. 5 % vody. 

*dodržujte údaje příslušných technických listů
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