
1 z 2

Herbol Hydrophob Aqua – technický list

Herbol Hydrophob Aqua

Fasádne farby

Technické parametre

Hustota cca 1,00 kg/l

Základné pojivo silikónová živica

Farebný odtieň mliečne biely, po vyschnutí číry a bezfarebný

Stupeň lesku matný

Balenie 10 l

Skladovateľnosť cca 1 rok, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom, 
otvorené balenie ihneď spotrebovať

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania štetcom, striekaním, máčaním, nanášajte v sýtej vrstve

Teplota pri nanášaní min. + 5 °C až + 30 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

Spotreba cca 200 – 1 000 ml/m2 na jeden náter, podľa stavu a savosti podkladu

Doba schnutia (pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) preschnutý cca po 2 – 3 dňoch

Riedenie materiál sa používa nezriedený

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.

Technický list

Herbol Hydrophob Aqua* je bezfarebný, vodourieiteľný impregnačný prostriedok na vy-
tvorenie vode odpudivých náterov na všetky minerálne podklady. Náter vsiakne hlboko do 
podkladu, ale opticky sa neprejaví. Obsahuje silikónovú živicu, ktorá pokryje povrch kapilár. 
Samotné póry a aj kapiláry ostávajú aj naďalej otvorené, priepustnosť vodných pár je zacho-
vaná, podklad môže dýchať, ale povrch pritom ostáva vode odpudivý.
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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. 

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. 

 Nové omietky musia byť vyzreté minimálne 2 – 4 týždne (podľa ročného obdobia a teploty 
vzduchu). Vápenné omietky (P Ic) a minerálne ľahčené omietky musia byť vyzreté minimálne 
4 týždne.

 Je vhodný na savé, minerálne, silikátové podklady a na anorganické omietky. Nedá sa použiť 
na staré disperzné nátery, umelú hmotu, vlhké, vode vystavené podklady, sadrové omietky 
a všetky ostatné umelé podklady. Zabráňte prenikaniu vlhkosti cez trhliny a veľké póry. Her-
bol Hydrophob Aqua* nezaisťuje spevnenie zvetraných podkladov. Nepracujte s náterom na 
silnom vetre, priamom slnku a nedávajte na vyhriate podklady. Náter chráňte až do úplného 
vyschnutia pred dažďom, extrémnou vlhkosťou (hmlou) a pred mrazom.

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

 Vápenno a cementové omietky (P Ic, P II a P III),  minerálne odľahčené omietky, vápencový 
pieskovec (len mrazuvzdorný)

 Musí byť zbavený cudzorodých prímesí a trhlín. Musí byť suchý a bez výkvetov. Nanesenie 
náteru je možné až 3 mesiace po dokončení omietky. 

 Tehlové murivo (iba mrazuvzdorné)
 Podklad musí byť bez zafarbenia, cudzorodých prímesí a trhlín. 

Náter 2 – 3 x Herbol Hydrophob Aqua*, v sýtej, rovnomernej vrstve spôsobom mokrý do mokrého, 
až do úplného zasýtenia podkladu.

Upozornenie Doporučujeme natierať na fasádu smerom zdola hore. 

 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.
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