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Herbol Tiefgrund Aqua – technický list

Herbol Tiefgrund Aqua

Fasádne a interiérové penetrácie

Technické parametre

Hustota cca 1,01 kg/l

Zloženie čistá akrylátová disperzia, voda, aditíva

Farebný odtieň transparentný, po vyschnutí bezfarebný

Stupeň lesku matný

Balenie 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 

Striekanie výrobca napr.

 SAMES KREMLIN

veľkosť trysky (inch) 0,019 – 0,031

striekací tlak (bar) 180

uhol nástreku 40 – 80°

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

Spotreba 100 – 150 ml/m2 na jeden náter, podľa stavu a savosti podkladu

Doba schnutia (pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) odolný proti dažďu cca po 2 – 4 hodinách, pre-
tierateľný cca po 6 – 8 hodinách

Riedenie vodou až do 50 % podľa savosti podkladu

Čistenie náradia ihneď po použití – vodou

Akrylátové

Technický list

Herbol Tiefgrund Aqua* je bezrozpúšťadlová vodou riediteľná penetrácia s prídavkom si-
likónu. Egalizuje a vyrovnáva savosť poréznych, ľahko spieskovatelých omietok a starých 
skriedovatených náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Pri dobrom roztieraní vniká 
Herbol Tiefgrund Aqua* hlboko do minerálneho podkladu. Vzniká tak suchá kotviaca vrstva, 
ktorá vytvorí pevné spojenie s následným náterom, pričom zostáva zachovaná dobrá prie-
pustnosť vodných pár. 
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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. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte 
kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie. V prípade požitia okamžite vyhľa-
dajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie výrobku. Počas práce a schnutia 
zabezpečte dostatočné vetranie. Pri striekaní nevdychujte hmlu. V prípade nedostatočného 
vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov. Poradenstvo pre aler-
gikov na isothiazolinon: Národné toxikologické informačné centrum +421 2 54 77 41 66.  

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. 

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

Základný náter Nové omietky nechajte vyzrieť minimálne 2 – 4 týždne, v závislosti na ročnom období a tep-
lote vzduchu. Vápenné omietky CS > 1,0 N/mm2 (P Ic) a ľahčené minerálne omietky nechať 
vyzrieť minimálne 4 týždne. Podklad musí byť bez zafarbenia, musí byť čistý, suchý, bez vý-
kvetov.

 Základný náter nesmie na povrchu vytvoriť  nepriedušný, lesklý film. Podklad musí byť savý. 
Nepriepustné, nesavé podklady napr. staré intaktné nátery nesmú byť napustené produk-
tom Herbol Tiefgrund Aqua*.

 Základný náter Herbol Tiefgrund Aqua* môže byť podľa savosti podkladu riedený vodou 
max. do 50 %. U silno savých podkladov 2 x náter spôsobom mokrý do mokrého. 

Medzináter a konečný náter Všetky disperzné nátery Herbol pre vnútorné aj vonkajšie použitie, umelé omietky, efektné 
nátery a vodouriediteľné laky Herbol.

 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.
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