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 HYDROPHOB  AQUA

Popis výrobku:

Herbol-Hydrophob Aqua je bezbarvý vodou ředitelný impregnační prostředek na vytvoření vodoodpudivých nátěrů
na všechny minerální podklady, především na pohledové zdivo. Nátěr se vsákne hluboko do podkladu, přičemž 
se opticky neprojeví. Obsahuje silikonovou pryskyřici, která pokryje povrch kapilár. Póry a kapiláry přitom 
zůstávají nadále otevřené, propustnost vodních par je zachována, podklad může dýchat, a přitom je povrch 
vodoodpudivý. 

Hustota: cca 1,00 kg/litr

Základní pojivo: silikonová pryskyřice

Barevný odstín: mléčně bílý, po vyschnutí čirý a bezbarvý

Stupeň lesku: matný

Balení: 10 l

Skladování:
cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chránit před mrazem. 
Otevřené balení ihned spotřebovat.

Důležitá upozornění: 
Může dojít k odchylce v tónu barvy v závislosti na  struktuře povrchu, stupni lesku, aplikaci či světelných 
podmínkách. Další vlivy: savost podkladu, podmínky schnutí, povětrnostní vlivy během použití. Při vizuálně 
rozpoznatelných barevných rozdílech v tónu tuto skutečnost potvrdí odpovědný zadavatel.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení: štětcem, stříkáním, máčením. Nanášet v syté vrstvě.

Teplota při nanášení: v rozmezí + 5 °C až + 30 ºC pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba: cca 200 až 1.000 ml/m2  na jeden nátěr podle stavu a savosti podkladu

Doba schnutí                    (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu):
proschlý za 2 až 3 dny, nepřetírat jinými materiály.

Ředidlo: materiál se používá zásadně neředěný

Čištění nářadí: vodou ihned po použití

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. 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.
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Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěrů:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce se musí vždy řídit typem objektu, to znamená, že použitá 
technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. 

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 cest.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, 
nesoudržných částí. Nové omítky musí být vyzrálé  min. 2 - 4 týdny (v závislosti na ročním období a teplotě 
vzduchu). Vápenné omítky (P Ic) a minerální lehčené omítky musí být vyzrálé min. 4 týdny. Je vhodný na savé, 
minerální, silikátové podklady a na anorganické omítky. Nelze ho použít na staré disperzní nátěry, umělé hmoty, 
dřevo, vlhké a vodě vystavené podklady, sádrové omítky a všechny ostatní umělé podklady. Zabraňte pronikání 
vlhkosti spárami, trhlinami a velkými póry. Herbol-Hydrophob Aqua nezajišťuje zpevnění drolících se a zvětralých
podkladů.  Nezpracovávat při silném větru, na přímém slunci a na vyhřáté podklady. Nátěr chránit až do úplného 
zaschnutí před deštěm, extrémní vlhkostí (mlhou) a před mrazem. 
Očistěte podklad od nečistot, sazí a zkřídovatělých částí. Nerovné a poškozené plochy vyspravte vhodnou 
stěrkou, vysprávky fluátujte. Okolí natíraných ploch, obzvláště sklo, keramiku, lakované konstrukce, kliky 
a ocelové díly je nutné chránit před potřísněním

Základní nátěr:   

Vápenné a cementové omítky (P Ic, P II u. P III), minerální odlehčené omítky, vápencový pískovec (pouze 
mrazuvzdorný): podklad musí být bez zabarvení,  cizorodých vměstků, trhlin. Musí být suchý zbaven solí a 
výkvětů. nanášení nátěru na vápenou omítku je možné až po 3 měsících po dokončení omítky

Cihlové pohledové zdivo (pouze mrazuvzdorné):
podklad musí být bez zabarvení,  cizorodých vměstků, trhlin. Musí být suchý, zbaven solí a výkvětů.

Konečné provedení nátěru:
2 - 3 x Herbol-Hydrophob Aqua, sytě, rovnoměrně, způsobem „mokrý do mokrého“, až do úplného nasycení 
podkladu.

Upozornění: doporučuje se natírat na fasádu směrem zespodu nahoru.

Vydání originálu: leden 2016  
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