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Silber Herbol – technický list

Silber Herbol

Špeciálne produkty

Technické parametre

Hustota cca 1,00 kg/l

Zloženie kumarónová živica, metalické pigmenty, aromáty

Farebný odtieň strieborne kovový

Stupeň lesku kovovo lesklý

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

Hraničná hodnota VOC (Kat.A/i): 500 g/l, tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC

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

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania štetcom, valčekom

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

Spotreba cca 50 ml/m2 na jeden náter

Doba schnutia (pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) odolný proti prachu cca po 0,5 hodine, odol-
ný proti oteru cca po 2 – 3 hodinách, vytvrdený a pretierateľný cca po 12 hodinách, plne 
preschnutý cca po 24 hodinách

Riedenie riedidlo Herbol V40*

Čistenie náradia riedidlo Herbol V40* alebo technickým benzínom

Technický list

Silber Herbol* je strieborná, lesklá, dekoratívna farba na kov pre použitie v interiéri aj ex-
teriéri. Neposkytuje ochranu proti korózií. Náter odoláva teplote do 250 °C. Vďaka obsahu 
špeciálnych pigmentov je materiál odolný proti oderu až do vypálenia (cca 120 °C).
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Bezpečnostné opatrenia

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

 POZOR. Horľavá kvapalina a pary. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobou expozíciou. Ne-
vylievajte do kanalizácie. Ak je nutná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu 
výrobku. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 

 Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohňa, ho-
rúcich povrchov. Nefajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Používajte iba na 
voľnom priestranstve a v dobre vetranom priestore. PO POŽITÍ: okamžite vyhľadajte lekársku 
pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte obal tesne uzatvorený. Uchovávajte 
v chlade. V prípade, ak sa necítite dobre volajte Národné toxikologické informačné centrum 
+421 2 54 77 41 66. 

 V priebehu spracovania a práce zabezpečte dôkladné vetranie. V prípade nedostatočného vet-
rania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov. Nie je vhodný pre použitie 
na veľkých vnútorných plochách, tu sa odporúčajú vodouriediteľné nátery.

Pracovný postup

 Všetky náterové vrstvy a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom 
posúdení objektu to znamená, že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadav-
kám objektu, na ktorom 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 ako sú napr. mast-
nota, vosk, politúra. Pre renováciu starých náterov vykonajte skúšobný náter pre overenie 
funkčnosti a vhodnosti nového náteru.  

Príprava podkladu  Podklad očistite, odstraňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Odstráňte neprijateľné staré nátery. 

Základný náter Oceľ a kov
 Podklad dôkladne zbavte hrdze, až po dosiahnutie kovového lesku. Odstráňte mastnotu 

a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. P Ma podľa EN ISO 12944-4).

 Základný náter Silber Herbol*.

Medzináter (pre všetky hore uvedené nátery)

 Silber Herbol*.

Konečný náter (pre všetky hore uvedené nátery)

 Silber Herbol*.

 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.
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