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Herbol Herbocryl Fassadenfarbe – technický list

Herbol Herbocryl Fassadenfarbe 

Fasádne farby

Technické parametre

Stavebno-fyzikálne hodnoty Priepustnosť pre vodnú paru   sd = 0,08 m; µ-H2O = 1 000 – 2 000

 Vodopriepustnosť   ω < 0,1 kg / (m2 .h0,5)

 Veľkosť zrna S1 jemné < 100 µ

Hustota cca 1,42 kg/l

Základné pojivo styrol-akrylátová disperzia

Farebný odtieň biely, tónovateľný cez Herbol Color Service

Stupeň lesku matný

Balenie 12,5 l

Skladovateľnosť cca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom 

Hodnota VOC (Kat. A/c): 40 g/l; v tomto výrobku je obsah VOC max. 31 g/l

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania štetcom, valčekom, striekaním

 výrobca napr. SAMES KREMLIN

 veľkosť trysky (inch) 0,019 – 0,031

 striekací tlak (bar) 100 – 180

 uhol nástreku 40 – 80°

Teplota pri nanášaní min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

Spotreba 180 – 290 ml/m2 na jeden náter 

Doba schnutia (pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný a odolné proti dažďu cca po 6 – 8 ho-
dinách, úplne pretierateľný za 2 – 3 dni

Akrylátové

Technický list

Herbol Herbocryl Fassadenfarbe* je matná, vodou riediteľná fasádna farba na akrylátovej 
báze. Náter veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom, nekrieduje, je priepustný pre 
vodnú paru a odoláva výfukovým plynom. 

Obsahuje ochranný film proti riasam a hubám. Pôsobenie je závislé od konštrukcie budovy, 
druhu povrchu, podmienok okolia a je časovo obmedzené. 
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Riedenie vodou

Čistenie náradia ihneď po použití – vodou

Bezpečnostné opatrenia

 Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné 
znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.  

Pracovný postup

 Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení ob-
jektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom 
má byť náter použitý. Nepatrné farebné odchýlky od originálnej predlohy môžu byť spôsobené 
rôznou štruktúrou povrchu, stupňom lesku, spôsobom aplikácie alebo vplyvom svetla. Môžu 
byť taktiež zapríčinené rôznou savosťou podkladu, podmienkami pri schnutí a vplyvom poča-
sia. Tieto odchýlky nemôžu byť dôvodom k reklamácií. Doporučujeme pred náterom vykonať 
skúšku farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom.

 Náter nerobte pri chladnom počasí, daždi, hmle alebo pred a po zhoršení poveternostných 
podmienok. Pri nevhodných podmienkach sa môžu vyplaviť vodouriediteľné komponenty 
a zanechať na povrchu lesklé, mydlové alebo lepivé stopy. Pri opätovnej vlhkosti (daždi) sa 
tieto častice samovoľne vymývajú. 

Dôležité upozornenie  Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesenej vrstvy, brúsení, zváraní alebo 
opaľovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom 
priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dý-
chacích orgánov.

Požiadavky na podklad Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a ne-
súdržných častí. 

Príprava podkladu  Podklad očistite, odstraňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vy-
spravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte. 

 Vápenocementové a cementové omietky (P II, P III)
 Nové omietky sa podľa ročného obdobia a teplotných podmienok nechajú vyzrieť minimál-

ne 2 až 4 týždne. Slabo savé a ľahko spieskovatelé omietky penetrujte pomocou Herbol Tief-
grund Aqua*, riedené podľa savosti podkladu vodou do max. 50 %. Spieskovatelé, silno savé 
alebo oprášené omietky penetrujte základným náterom Herbol Tiefgrund LH*. 

 Ľahčené, minerálne omietky (P Ic a P II) podľa technického listu Herbol Herbosil* a Herbol 
Silikat Fassadenfarbe*. 

 Betón
 Ľahko savé, porézne podklady sa penetrujú pomocou Herbol Tiefgrund Aqua*, riedenie 

podľa savosti podkladu vodou do max. 50 %. 

 Dosky z cementových vlákien (bez azbestu)
 Nové, silno alkalické dosky penetrovať pomocou Herbol Silikat Grundierfarbe*, aby sa za-

bránilo vápenným výkvetom. Dôležité je dôkladne penetrovať okraje a hrany. Voľne zabudo-
vané dosky penetrujte z oboch strán.

 Zvetralé, spieskovatelé dosky penetrujte pomocou Herbol Tiefgrund LH*.

 Tehlové murivo (len z tehál)
 Murivo musí byť zbavené cudzích prímesí, medzery bez trhlín. Suché, bez solí a výkvetov. 

 Základný náter Herbol Tiefgrund LH*.

 Upozornenie – ak sa objaví nežiadúce zafarbenie, je nutný dodatočný medzináter Herbol 
Silikat Grundierfarbe*.

 Pieskovec (mrazuvzdorný)

Aplikačné údaje (pokračovanie)
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 Postupujte podľa technického listu Herbol Herboxan Plus*, Herbosil*, Herbol Silikat Fassaden-
farbe*.

 Matné disperzné a silikónové nátery a disperzné omietky
 Na použiteľné, pevne držiace a slabo slabé podklady 1 náter Herbol Herbocryl* a  Herbol 

Tiefgrund Aqua* 2 : 1. 

 Na zvetralé, silno savé podklady

 1 náter Herbol Tiefgrund LH*.

Medzináter na všetky hore uvedené podklady

 Na kontrastné, silno alebo rozdielne savé podklady sa doporučuje 1 medzináter Herbol Her-
bocryl Fassadenfarbe* riedený vodou max. do 10 %.

Konečný náter na všetky hore uvedené podklady

 Sýty, rovnomerný náter Herbol Herbocryl Fassadenfarbe* riedený vodou max. do 5 %.

 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.  
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