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Herbol Herboflex Finish

Fasádne farby

Technické parametre

Stavebno-fyzikálne hodnoty

 Priepustnosť pre vodnú paru Sd = 0,97 m; µ-H2O = 4 000 – 7 000

 Vodopriepustnosť ω = 0,04 kg / (m2 .h0,5)

 Veľkosť zrna jemné < 100 µm

Hustota cca 1,40 kg/l

Základné pojivo styrol-akrylátová disperzia

Farebný odtieň biely

Stupeň lesku matný

Balenie 5 l; 12,5 l

Skladovateľnosť cca 1 rok, 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. 20 g/l

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania štetcom, valčekom

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

Spotreba 200 ml/m2 na jeden náter pre hladké povrchy

 400 ml/m2 na jeden náter na drsné povrchy

Doba schnutia (pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný a odolný voči dažďu cca po 4 – 5 
hodinách

Riedenie voda

Čistenie náradia ihneď po použití – vodou

Akrylátové

Technický list

Herbol Herboflex Finish* je fasádny náter na vlasové trhliny. Je matný, vysoko elastický 
a  poskytuje spoľahlivú ochranu proti poveternostným podmienkam a vplyvom životného 
prostredia. Materiál vytvára ochranný film proti riasam, plesniam. Pôsobenie je závisle na 
konštrukcii budovy, podmienkach okolia a je časovo obmedzené. 
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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 
objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na kto-
rom má byť náter použitý. 

 Herbol Herboflex Finish* je vhodný na pretieranie jemných povrchových vlasových trhlín. 
Väčšie trhliny, ktoré vznikajú v nosných vrstvách je nutné opraviť. Herbol Herboflex Finish* 
nie je vhodné aplikovať pri silnom vetre alebo pri priamom slnku. Náter chráňte pred daž-
ďom, extrémnou vlhkosťou a mrazom a to až do úplného vyschnutia. Nepoužívajte ho na 
vápenné podklady ani na minerálne ľahčené omietky CSI < 1,5 N mm2 (P I). Nepoužívajte na 
zatepľovacie systémy. 

 Nepatrné farebné odchýlky od originálnej predlohy môžu byť spôsobené rôznou štruktú-
rou povrchu, stupňom lesku, spôsobom aplikácie alebo vplyvom svetla. Môžu byť taktiež 
zapríčinené rôznou savosťou podkladu, podmienkami pri schnutí a vplyvom počasia. Tieto 
odchýlky nemôžu byť dôvodom k reklamácií. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku 
farebného odtieňa na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom. Náter neaplikujte pri 
chladnom počasí, daždi, hmle alebo pred a krátko po zhoršení poveternostných podmie-
nok. 

 Pri nevhodných podmienkach sa môžu vyplaviť vodouriediteľné komponenty a zanechať na 
povrchu lesklé, mydlové alebo lepivé stopy. Pri opätovnej vlhkosti sa tieto častice samovoľ-
ne vymyjú. 

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. 

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

ne 2 až 4 týždne. Savé a ľahko spieskovatelé omietky penetrujte základným náterom Herbol 
Tiefgrund Aqua* podľa savosti podkladu riedenie vodou do max. 50 %. Spieskovatelé, silno 
savé alebo sprášené omietky penetrujte základným náterom Herbol Tiefgrund SB*.

 Dosky z cementových vlákien (bez azbestu)
 Nové silno alkalické dosky penetrujte pomocou Herbol Silikat Grundierfarbe*, aby ste zabránili 

vápenným výkvetom. Dôležité je penetrovať okraje a hrany. Voľne zabudované dosky penetrujte 
z oboch strán. Zvetralé, spieskovatelé dosky penetrujte pomocou Herbol Tiefgrund SB*.

 Matné disperzné a silikónové nátery a disperzné omietky
 Na prijateľné, pevne držiace a slabo savé podklady jeden základný náter Herbol Tiefgrund 

SB*, podľa savosti podkladu riedený vodou do 50 %. Na zvetralé, silno savé podklady jeden 
základný náter Herbol Tiefgrund SB*. Základný náter nesmie na povrchu vytvoriť uzatvorený 
lesklý film. Podklad musí byť savý, aby sa Herbol Tiefgrund SB* dobre vsiakol. Na uzatvore-
né, nesavé podklady Herbol Tiefgrund SB* neaplikujte .

Medzináter  Herbol Herboflex Finish*, riedený vodou max. 5 %.
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RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk aktualizované septembra 2022

Konečný náter pre všetky hore uvedené podklady

 Herbol Herboflex Finish*, spracovanie rýchle, metódou mokrý do mokrého. 

 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.


