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HERBOFLEX  FINISH

Popis výrobku:
Herbol-Herboflex-Finish je fasádní nátěr na vlasové trhliny. Je matný, vysoce elastický a poskytuje spolehlivou 
ochranu proti povětrnostním vlivům a vlivům životního prostředí. Materiál vytváří ochranný film proti řasám a plísním. 
Působení je závislé na konstrukci budovy, okolních podmínkách a je časově omezeno.

Prodyšnost vodní páry sd = 0,97m; µ-H2O=4000-7000
Nasákavost w = 0,04 kg/(m2*h0,5)
Velikost zrna jemné - <100 µm

Hustota: cca 1,40 kg/litr

Základní pojivo: styrol-akrylátová disperze

Barevný odstín: bílý
podle požadavku pomocí Herbol-Color Service

Stupeň lesku: matný

Balení: 5 a 12,5 litrů

Skladovatelnost: cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před 
mrazem.

Hraniční hodnoty VOC (kat. A/c): 40 g/l  (2010), obsahuje  max. 35 g/l VOC

Prováděcí údaje:

Postup při nanášení: natírat, válečkovat 

Teplota zpracování: min. + 5 °C pro  podklad a vzduch při zpracování a během zasychání 

Spotřeba: minimální spotřeba 200 ml/m2  (hladké povrchy)
pro hrubé podklady 400 ml/m2 (hrubé povrchy)

Doba zasychání: (při 23 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 % )
odolný proti dešti a přetíratelný za cca 4 až 5 hod.

Ředidlo: voda 

Čištění nářadí: ihned po použití vodou

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. Poradenství pro alergiky na
isothiazolinon na tel.: 224 919 293. Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při stříkání nevdechujte 
stříkací mlhu. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.  
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Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěry 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. 
Herbol-Herboflex-Finish je vhodný na přetírání jemných povrchových vlasových trhlin. Větší trhliny vznikající v nosných vrstvách 
omítky je nutné opravit v kombinaci se systémem Herbol-Herboflex-System. Spáry u oken a dveří je nutné utěsnit trvale pružným 
tmelem. Herbol-Herboflex-Finish nezpracovávat při silném větru a na přímém slunci. Nátěr chránit před deštěm, extrémní vlhkostí 
(mlhou) a mrazem až do úplného zaschnutí. Herbol-Herboflex-Finish nepoužívat na vodorovné plochy se stojící vodou nebo trvalou 
vlhkostí. Nepoužívat na vápenné podklady ani minerální lehčené omítky CSI<1,5 N/mm² (P I). Nepoužívat na zateplovací systémy.
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 se tyto částice samovolně vymyjí.
   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.
Příprava 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. 
Savé a lehce zpískovatělé omítky penetrovat základním nátěrem Herbol-Tiefgrund Aqua*, podle savosti podkladu 
ředěné vodou až do max. 50 %.
Zpískovatělé, silně savé nebo sprášené omítky penetrovat základním nátěrem Herbol-Tiefgrund SB*.

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-Tiefgrundgrund SB*.

Pohledové zdivo z cihel (pouze mrazuvzdorné):
Povrch musí být zbavený zabarvení, spáry v pohledovém  zdivu musí být bez trhlin, suché, zbavené soli a 
výkvětů.Základní nátěr Herbol-Tiefgrund SB*. V případě, že se objeví v mezinátěru zabarvení, opatřit dodatečným 
nátěrem Silikat-Grundierfarbe*.

Matné disperzní a silikonové nátěry a disperzní omítky:
Na únosné, pevně držící a slabě savé podklady jeden základní nátěr pomocí Herbol-Tiefgrund SB *, podle savosti 
podkladu ředěný max. 50% vodou. Na zvětralé, silně savé podklady jeden základní nátěr Herbol-Tiefgrund SB *.
Základní nátěr nesmí na povrchu vytvořit uzavřený lesklý film. Podklad musí být savý, tak by se Herbol-Tiefgrund SB 
do podkladu dobře vpil. Uzavřené nesavé podklady nesmí být Herbol-Tiefgrund SB opatřeny.

Mezinátěr:     Herbol-Herboflex-Finish, ředit max. do 5 % vodou

Konečný nátěr: Herbol-Herboflex-Finish, zpracovávat rychle metodou mokrý do mokrého.

* dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech
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