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Herbol Kunststoff Siegel – technický list

Herbol Kunststoff Siegel

Lazúry a bezfarebné laky

Technické parametre

Hustota cca 0,90 kg/l

Zloženie alkydová živica, kyselina kremičitá, technický benzín, aditíva

Farebný odtieň bezfarebný

Stupeň lesku vysoký lesk 

 hodvábny lesk a mat 

Balenie  0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l 

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

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania štetcom, valčekom, striekaním (tlaková nádoba)

Striekanie napr. airless striekanie

 veľkosť trysky (inch) 0,011

 striekací tlak (bar) 160

 viskozita neriedený

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

Spotreba 60 – 90 ml/m2 na jeden náter 

Doba schnutia (pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 2 – 3 hodinách, nelepivý cca 
po 4 – 5 hodinách, pretierateľný cca po 8 – 9 hodinách, brusiteľný po 24 hodinách, suchý po 
1 – 2 dňoch, plne zaťažiteľný cca po 7 dňoch

Riedenie Herbol Kunstharz Verdünnung V40* 

Čistenie náradia riedidlom Herbol Kunstharz Verdünnung V40* alebo technickým benzínom

Technický list

Herbol Kunststoff Siegel* je jednozložkový, bezfarebný lak na drevo pre vnútorné aj vonkaj-
šie použitie. Pre vonkajšie použitie len pri nepriamom pôsobení poveternostných vplyvov 
alebo ako dodatočný náter už farebne natretých  objemovo stálych  stavebných dielov. Vý-
sledný vzhľad je vysoko lesklý, hodvábne lesklý alebo matný. Základnou zložkou výrobku je 
urethan-alkyd, ktorý zaručuje veľmi kvalitnú povrchovú úpravu dreva. Zachováva vnútor-
nú pružnosť, pritom je odolný proti mechanickému namáhaniu. Je vhodný pre povrchovú 
úpravu parkiet, sedacieho nábytku, dosiek stolov a pod. Pri použití na podlahy hrozí pri le-
sklých variantoch riziko pošmyknutia!

Bezfarebné a transparentné nátery neposkytujú žiadnu ochranu proti UV žiareniu.
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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. 

 Horľavá kvapalina a pary. Ak je nutná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu 
výrobku. 

 Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa, 
horúcich povrchov. Nefajčite. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popras-
kanie pokožky. Nevdychujte prach, dym, hmlu. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo 
odevom. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označe-
nie výrobku. Uchovávajte obal tesne uzavretý. Uchovávajte v chlade. Pokiaľ sa necítite dobre 
volajte Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 77 41 66. Obsahuje butano-
noxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. 

Dôležité V priebehu a taktiež po spracovaní zaistite dôkladné vetranie. V prípade nedostatočného 
vetrania zabezpečte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.

Pracovný postup

 Všetky potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, 
tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, v ktorom má byť 
náter použitý. Materiál pred použitím rozmiešajte. Biele a príbuzné odtiene majú pri ume-
lom alebo nedostatočnom osvetlení sklon ku zmene farebného odtieň. Tento jav je typický 
pre rozpúšťadlové nátery. Pre vnútorný náter nábytku - skríň a pod., sa nedoporučuje použí-
vať rozpúšťadlové materiály z dôvodu možného zapáchania riedidla. 

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  Drevo a drevovláknité materiály v interiéri – vlhkosť dreva vo vnútornom prostredí nesmie 
prekročiť 10 %. Podklad zbrúsiť. Živicu a lepivé mastné plochy umyť nitroriedidlom a nechať 
dôkladne vyvetrať. 

Základný náter  1 x Herbol Kunststoff Siegel*

Medzináter  1 x Herbol Kunststoff Siegel*

Konečný náter 1 x Herbol Kunststoff Siegel*

 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.
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