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ZÁKLADNÉ NÁTERY
Herbol Bläueschutzgrund BS
Herbol Bläueschutzgrund BS je rýchloschnúci impregnačný prípravok
proti zamodraniu na surové listnaté alebo ihličnaté drevo v exteriéri (bez
kontaktu so zeminou podľa EN 335-1). Nesmie sa používať v interiéri a na
drevo, ktoré je v priamom kontakte s potravinami a krmivami. Produkt je
určený na málo trvanlivé drevo a drevo obsahujúce viac než 5 % sukov
(trieda trvanlivosti 4 a 5 podľa EN 350-2).
Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Doba schnutia

1 l/4 – 5 m2 na jeden náter
bezfarebný
matný
0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5 l
štetcom
(pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu) suchý proti prachu cca po
15 min., nelepivý cca po 30 min., pretierateľný cca po 1 hod., vodouriediteľným produktom pretierateľný po 24 hod.

Herbol Herbolux Grund
Herbol Herbolux Grund je vysoko krycí, rýchloschnúci, vlhkosť regulujúci špeciálny základný náter s vysokou plnivosťou a dobrým rozlievaním.
Náter je bez aromátov a je ideálny ako základný náter a medzináter na
drevené prvky a okná, rovnako aj na kovové podklady ošetrené základným antikoróznym náterom.

Spotreba
Farebný odtieň
Lesk
Balenie
Spôsob nanášania
Doba schnutia
Riedenie

December 2017

1 l/12 m2 na jeden náter
biely
hodvábne matný
0,75 l a 2,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
(pri 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu) proti prachu cca po 2 hodinách, proti oteru cca po 4 hodinách, pretierateľný cca po 16 hodinách,
úplne preschnutý cca po 24 hodinách
riedidlom Herbol V40

www.herbolslovensko.sk
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Herbol Universal Spachtel
Herbol Universal Spachtel je rýchloschnúci tmel určený na vyhladenie
a vyplnenie malých nerovností na drevených a kovových konštrukciách
v interiéri aj exteriéri. Rýchle schnutie a dobrá brúsiteľnosť umožňujú
rýchle spracovanie.

Spotreba
Spôsob nanášania
Farebný odtieň
Lesk
Balenie
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia

cca 0,100 – 0,150 g/m2 na jednu vrstvu
špachtľou
biely
matný
tuba 250 g a plechovka 0,5 kg
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) brusiteľný a pretierateľný za
1 – 5 hodín, vytvrdený cca po 1 – 2 dňoch

Herbol Schnellschleifgrund Aqua
Herbol Schnellschleifgrund Aqua je vodouriediteľný rýchlo schnúci medzináter s výborným spracovaním, vysokou plnivosťou a výbornými brusnými
vlastnosťami pre podklady v interiéroch. Zabezpečuje priľnavosť vrchných
náterov na drevených a kovových podkladoch, ktoré sú už ošetrené základným náterom. Herbol Schnellschleifgrund Aqua sa dá pretierať všetkými
vodouriediteľnými, ale aj rozpúšťadlovými produktami Herbol.

Spotreba
Farebný odtieň
Lesk
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie
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1 l/10 m2
biely, tónovanie v systéme Herbol Color Service
matný
0,75 l; 2,5 l a Herbol Color Service 1 l a 10 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. +10 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 30 minútach, proti oteru cca po 1 hodine, pretierateľný cca po 6 hodinách, úplne
preschnutý cca po 16 hodinách
vodou

www.herbolslovensko.sk
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Herbol Allgrund
Herbol Allgrund je univerzálny základný náter pre všetky bežné stavebné
podklady pre interiér aj exteriér. Napr. oceľ a železo, zinok, hliník, umelá
hmota (vytvrdené PVC). Rýchlo schne, má malú spotrebu a výbornú spracovateľnosť.

Spotreba
Farebný odtieň
Lesk
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/11 m2 na jeden náter
biely
matný
0,75 l; 2,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 30 minútach, proti oteru cca po 1 – 2 hodinách, pretierateľný cca po 3 hodinách,
vytvrdený cca po 16 hodinách
riedidlom Herbol V40

Herbol Holztiefgrund LH
Herbol Holztiefgrund LH je rýchloschnúci impregnačný produkt na drevo
pre interiér aj exteriér. Minimalizuje možnosť presakovania vody a zaistí
kvalitné a trvalé spojenie s nasledujúcim alkydovým krycím náterom.

Spotreba
Spôsob nanášania
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

December 2017

1 l/14 m2
štetcom
bezfarebný
matný
0,75 l a 2,5 l
min. + 0 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) odolný proti prachu cca po
2 hodinách, nelepivý po cca 5 hodinách, pretierateľný cca po 12 hodinách
riedidlom Herbol V40

www.herbolslovensko.sk

5

LAZÚRY A BEZFAREBNÉ LAKY
Herbol Offenporig Pro-Décor

TOP produkt

Herbol Offenporig Pro-Décor je univerzálne použiteľná lazúra na drevo vo
vnútornom aj vonkajšom prostredí. Je použiteľná pre nové aj renovačné
nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce. Vyniká ľahkou
spracovateľnosťou. Základný náter, medzináter aj vrchný náter sa vykoná
jedným produktom.
Herbol Offenporig Pro-Décor je vysoko priedušný a elastický, chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením.

Spotreba
Farebný odtieň

1 l/13 m2 na jeden náter
Prírodné odtiene (hotové): biely, bezfarebný, borovica, jaseň, buk, svetlý
dub, pínia, vlašský orech, rustikálny dub, orech, teak, mahagón, gaštan,
palisander, eben
Stupeň lesku
hodvábne lesklý
Balenie
0,75 l; 2,5 l; 5 l
Spôsob nanášania štetcom
Teplota pri nanášaní min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %), proti prachu cca 3 hodiny, proti oteru cca 5 hodín, pretierateľný cca po 18 hodinách, vyschnutý cca
po 1 – 2 dňoch, výsledný odtieň je jasne viditeľný až po zaschnutí náteru

Herbol Kunststoff Siegel

TOP produkt

Herbol Kunststoff Siegel je jednozložkový, bezfarebný lak na drevo pre
vnútorné aj vonkajšie použitie. Pre vonkajšie použitie len pri nepriamom
pôsobení poveternostných vplyvov alebo ako dodatočný náter už farebne natretých objemovo stálych stavebných dielov. Výsledný vzhľad je
vysoko lesklý, hodvábne lesklý alebo matný. Základnou zložkou výrobku
je uretán-alkyd, ktorý zaručuje veľmi kvalitnú povrchovú úpravu dreva.
Zachováva vnútornú 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 lesklých variantoch
riziko pošmyknutia!
Bezfarebné a transparentné nátery neposkytujú žiadnu ochranu proti UV
žiareniu.
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Spotreba
Spôsob nanášania
Farebný odtieň
Stupeň lesku

1 l/11 – 16 m2 na jeden náter
štetcom, valčekom, striekaním (tlaková nádoba)
bezfarebný
vysoký lesk
hodvábny lesk a mat
Balenie
0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l
Teplota pri nanášaní min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
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

TOP produkt

Herbol PU-Siegel

Herbol PU-Siegel je transparentný, vysoko odolný, nežltnúci polyuretánový
lak. V lesklej a pololesklej verzii sa používa ako základný náter, medzináter
a konečný náter na listnaté a ihličnaté drevo v interiéri a je bez zápachu.
Je možné ho použiť aj ako bezfarebný náter v interiéri aj exteriéri na farebné akrylátové lazúry a na krycie disperzné nátery pre vylepšenie odolnosti voči čistiacim prostriedkom a na dlhodobé zabránenie skriedovateniu.
Herbol PU-Siegel je vhodný na sedací nábytok a slúži na optické vylepšenie charakteru dreva bez toho, aby zmenil farebný odtieň dreva. Materiál je
ľahko spracovateľný aj pri dlhom čase spracovania. V matnej verzii je vďaka
protišmykovým prísadám vhodný k náterom drevených podláh.
Vo všetkých troch verziách je možné ho použiť ako konečný náter na
podklady ošetrené krycím náterom. Herbol Methacryl Siegel v kombinácií s Herbol Acryl Chips, zaisťuje drsnosť, protišmykľavosť a elegantný
vzhľad. S lupienkami Herbol Acryl Chips je možné dosiahnuť mnoho variantov pre vytváranie vlastných dekorov povrchu.
Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia

Riedenie

December 2017

1 l/10 – 12 m2
bezfarebný
hodvábny lesk, vysoký lesk, mat
0,75 l; 2,5 l; 10 l (matný len 2,5 l a 10 l)
štetcom, valčekom
min. + 8 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) suché na prach cca 1 – 2 hodiny, suché na dotyk cca 6 hodín, pretierateľné cca 12 hodín, brusiteľné
cca 24 hodín, preschnuté cca po 1 – 2 dňoch, na chôdzu cca po 2 dňoch,
plná zaťažiteľnosť cca za 7 dní
vodou

www.herbolslovensko.sk
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VRCHNÉ EMAILY BIELE
Herbol Herbolux Gloss
Herbol Herbolux Gloss je vysoko odolný alkydový lak na báze alkydových
živíc. Výsledný náter má vysoký lesk a obzvlášť vysokú kryciu schopnosť.
Je vhodný ako medzináter a konečný náter pre drevené a oceľové prvky,
ktoré sú ošetrené základným náterom. Použitie pre interiér aj exteriér.

Spotreba
Farebný odtieň
Lesk
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/13 m2 na jeden náter
biely, tónovanie v systéme Herbol Color Service
vysoký lesk
0,75 l a 2,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 2 – 3 hod.,
proti oteru cca po 6 hodinách, pretierateľný cca po 18 hodinách, úplne
preschnutý cca po 2 – 5 dňoch
riedidlom Herbol V40
° °°

Herbol Herbolux PU Satin
Herbol Herbolux PU Satin je vysoko odolný, ľahko tixotropný polyuretánový email na báze alkydových živíc. Výsledný náter má hodvábny lesk
a obzvlášť vysokú kryciu schopnosť. Je vhodný do vnútorného aj do vonkajšieho prostredia, na kov, drevo a plasty (tvrdené PVC) ošetrené základným náterom.

Spotreba
Lesk
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie
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1 l/12 m2 na jeden náter
hodvábny lesk
0,75 l a 2,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 3 hodinách, proti oteru cca po 5 hodinách, pretierateľný cca po 18 hodinách,
úplne preschnutý cca po 2 – 5 dňoch
riedidlom Herbol V40

www.herbolslovensko.sk
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TOP produkt

Herbol Herbolux Aqua PU Satin

Herbol Herbolux Aqua PU Satin je vysoko odolný, vodouriediteľný lak
s vysokou povrchovou tvrdosťou. Výsledný náter má hodvábny lesk a obzvlášť vysokú kryciu schopnosť. Je výnimočne odolný voči zažltnutiu. Je
to ideálny medzináter a konečný náter do vnútorného prostredia na drevo a aj na kov ošetrené základným náterom.
Spotreba
Farebný odtieň
Lesk
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/12 m2 na jeden náter
biely
hodvábny lesk
0,75 l a 2,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 10 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 2 hodinách, proti oteru cca po 4 hodinách, pretierateľný cca po 16 hodinách,
úplne preschnutý cca po 1 – 2 dňoch
vodou

Herbol Venti 3Plus Satin

TOP produkt na okná a dvere

Herbol Venti 3Plus Satin je pololesklý, tixotropný, bezaromátový, vlhkosť
regulujúci lak z alkydových živíc na drevené konštrukcie vo vonkajšom prostredí, ako sú napr. okná a vonkajšie dvere. (Okná a dvere sa z vnútornej
časti nepovažujú za vnútornú časť priestoru.) Pre svoju elasticitu a vyššiu
hrúbku náterového filmu a to aj na hranách, zabezpečí dlhodobú ochranu
dreva proti poveternostným podmienkam. Rýchle schnutie, ľahké a presné
spracovanie šetrí čas a následne aj náklady. Základný náter, medzináter
a konečný náter je vykonaný jedným produktom, čo zaručí bezpečnú prácu. Herbol Venti 3Plus Satin obsahuje ochranný film proti riasam a plesniam. Pôsobenie je závislé na konštrukcii budovy a je časovo obmedzené.
Spotreba
Farebný odtieň
Lesk

1 l/10 m2 na jeden náter
biely, tónovanie v systéme Herbol Color Service
pololesklý (hodvábny lesk), výsledný stupeň lesku je ustálený po 2 –
3 týždňoch, náter je po nanesení lesklejší
Balenie
0,75 l a 2,5 l; tónovacie bázy 1 l a 2,5 l
Spôsob nanášania štetcom, valčekom, nestriekať (pokiaľ nie je zabezpečené 100 % odsávanie výparov)
Teplota pri nanášaní min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca za 3,5 hodiny, proti oteru cca po 6 hodinách, pretierateľný cca po 8 – 12 hodinách,
úplne preschnutý cca po 1 – 2 dňoch
Riedenie
riedidlom Herbol V40
December 2017
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Herbol Venti 3Plus Aqua Satin

Top produkt na okná a dvere

Herbol Venti 3Plus Aqua Satin je hybridný, pololesklý, vodouriediteľný, vlhkosť regulujúci lak z alkydových živíc na drevené konštrukcie vo vonkajšom
prostredí, ako sú napr. okná a vonkajšie dvere. (Okná a dvere sa z vnútornej
časti nepovažujú za vnútornú časť priestoru.) Pre svoju elasticitu a vyššiu
hrúbku náterového filmu a to aj na hranách, zabezpečí dlhodobú ochranu
dreva proti poveternostným podmienkam. Rýchle schnutie, ľahké a presné spracovanie šetrí čas a následne aj náklady. Základný náter, medzináter a konečný náter je vykonaný jedným produktom, čo zaručí bezpečnú
prácu. Herbol Venti 3Plus Aqua Satin obsahuje ochranný film proti riasam
a plesniam. Pôsobenie je závislé na konštrukcii budovy a je časovo obmedzené. Oproti klasickým alkydovým lakom náter v tme nežltne.
Spotreba
Farebný odtieň

1 l/10 m2 na jeden náter
biely, tónovanie do svetlých a stredných odtieňov v systéme Herbol
Color Service
Lesk
pololesklý (hodvábny lesk), výsledný stupeň lesku je ustálený po 2 – 3 týždňoch, náter je po nanesení lesklejší
Balenie
0,75 l a 2,5 l
Spôsob nanášania štetcom, valčekom, nestriekať (pokiaľ nie je zabezpečené 100 % odsávanie výparov)
Teplota pri nanášaní min. + 10 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca za 1,5 hodiny, proti oteru cca po 4 hodinách, pretierateľný cca po 6 – 8 hodinách,
úplne preschnutý cca po 24 hodinách
Riedenie
vodou

Herbol Radiator AF

Top produkt na topné telesá

Herbol Radiator AF je biely bezaromátový lak na topné telesá s vysokou
krycou schopnosťou. Rýchlo schne, odoláva teplotám do 180 °C, nežltne
pri teplotách do 120 °C, podľa DIN 55900-2.

Spotreba
Farebný odtieň
Lesk
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Tónovanie
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1 l/10 m2 na jeden náter
biely
vysoký lesk
0,75 l a 2,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 4,5 hodine, proti oteru cca po 7 hodinách, pretierateľný cca po 16 – 18 hodinách,
úplne preschnutý cca po 1 – 2 dňoch
Herbol Herbolux Gloss do max. 5 %

www.herbolslovensko.sk
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VRCHNÉ EMAILY FAREBNÉ
Herbol Profi Compact Gloss
Herbol Profi Compact Gloss je vysoko odolný bezaromátový náter pre
interiér aj exteriér. Má výborné krycie schopnosti. Používa sa ako medzináter a konečný náter na drevo a kovy ošetrené základným náterom.

Spotreba
Farebný odtieň
Lesk
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/13 m2 na jeden náter
tónovanie v systéme Herbol Color Service
vysoký lesk
1,0 l a 2,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 4 hodinách, proti oteru cca po 6 hodinách, pretierateľný cca po 18 hodinách,
úplne preschnutý cca po 1 – 3 dňoch
riedidlom Herbol V40

TOP produkt

Herbol Acryl Satin

Herbol Acryl Satin je vodouriediteľný, hodvábne lesklý náter pre interiér
aj exteriér. Je bez zápachu, je ľahko spracovateľný, vysoko výdatný náter.
Zaschnutý náter je priedušný, vysoko elastický a pevný.

Spotreba
Farebný odtieň
Lesk

1 l/11 m2 na jeden náter
biely, tónovanie v systéme Herbol Color Service
hodvábny lesk, konečný stupeň lesku je ustálený po 2 – 3 týždňoch;
stupeň lesku je hneď po zaschnutí vyšší
Balenie
1,0 l; 2,5 l a 10 l
Skladovateľnosť
cca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu,
chráňte pred mrazom
Spôsob nanášania štetcom, valčekom, striekaním
Teplota pri nanášaní min. + 10 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 1 hodine,
proti oteru cca po 2 – 3 hodinách, pretierateľný cca po 6 – 8 hodinách,
úplne preschnutý cca po 24 hodinách
Riedenie
vodou
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Herbol Protector
Herbol Protector je špeciálny, farebný, silnovrstvý náter na ochranu a
lepší vzhľad neželezných kovov (zinok, hliník, nerez, meď, mosadz) a železných stavebných prvkov (dvere, kované ploty, mreže a pod.). Materiál
sa používa ako ochranný náter pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Spoľahlivá ochrana proti korózií zabezpečujú tieto vlastnosti – vynikajúca
priľnavosť vďaka optimálnemu zmáčaniu podkladu, elasticita systému a
antikorózna pigmentácia zinkom a fosfátom. Herbol Protector obsahuje
špeciálne ochranné prostriedky pred svetlom a pred poveternostnými
podmienkami. Je vhodný ako základný náter, medzináter a vrchný náter.
Práca s ním je racionálna a spoľahlivá. Tisíce farebných odtieňov je možné natónovať systémom Herbol Color Service (RAL, NCS a iné).
Spotreba
Farebný odtieň

1 l/7 m2 na jeden náter
štandardné odtiene: biely RAL 9010, machovo zelený RAL 6005, čokoládovo hnedý RAL 8017, antracitový RAL 7021, svetlo šedý RAL 7035,
čierny RAL 9005. Ďalšia stovka odtieňov cez tónovací systém Herbol
Color Service
metalické odtiene: medený, strieborný (cca RAL 9006). Iné metalické
odtiene cez tónovací systém Herbol Color Service
Lesk
hodvábny lesk
Balenie
0,75 l a 2,5 l (hotové odtiene) – systém Herbol Color Service 1 l a 2,5 l
Spôsob nanášania štetcom, valčekom, striekaním (metalické odtiene nie je možné striekať)
Teplota pri nanášaní min. +5°C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia, nenatierajte v ranných a večerných hodinách, kedy môže byť na konštrukcii
vlhkosť
Hrúbka vrstvy
na zinok a pozinkované podklad je potrebná minimálna hrúbka náteru
100 – 120 mikrónov. Na oceľ je potrebná minimálna hrúbka náteru 120
mikrónov. Požadujú sa minimálne 2 nátery, na železné kovy sa doporučujú 3 vrstvy (základný náter, medzináter a konečný náter)
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) proti prachu cca po 3 hodinách, proti oteru cca po 12 hodinách, pretierateľný cca po 24 hodinách,
úplne preschnutý cca po 2 – 5 dňoch
Riedenie
riedidlom Herbol V40
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INTERIÉROVÉ NÁTERY
Herbol Classic Herboplus

TOP produkt

Herbol Classic Herboplus je maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčovadiel. Je matná, vodouriediteľná, trieda oteru za mokra
3 podľa DIN EN 13300. Herbol Classic Herboplus má veľmi dobré krycie
schopnosti a je ľahko spracovateľná.

Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/5 – 7 m2 na jeden náter
biely, tónovateľný
matný
12,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 4 – 5 hodinách, zaschnutý cca po 2 – 3 dňoch
vodou

Herbol Zenit PU 10 (PU 30, PU 60)
Herbol Zenit je špičková farba bez prídavku rozpúšťadiel. Náter je vodou riediteľný, odolný voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov, krycí
a umývateľný. Trieda oteru za mokra 1 podľa DIN EN 13300. Je určený pre
nové a renovačné nátery hladkých a drsných povrchov v namáhaných
priestoroch (luxusné byty, kancelárie, hotely aj nemocnice). K dispozícií
je v 3 stupňoch lesku. Vlastní atest TÜV.
Spotreba

1 l/7 – 8 m2 na jeden náter
tkanina zo sklených vlákien 1 l/3 – 4 m2
Základný odtieň
biely, ďalšie farebné odtiene pomocou systému Herbol Color Service
Stupeň lesku
hodvábny mat (PU 10), pololesk (PU 30), mat (PU 60)
Štruktúra náteru
hladká
Balenie
5 l; 12,5 l
Spôsob nanášania štetcom, valčekom, striekaním (aj airless)
Teplota pri nanášaní min. + 5 °C pre podklad v priebehu nanášania a schnutia
Doba schnutia
(pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu) pretierateľný po 4 – 6 hodinách
Riedenie
vodou podľa potreby, pri striekaní neriediť
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Herbol Classic Innenweiss

TOP produkt

Herbol Classic Innenweiss je maliarska farba pre interiér, bez rozpúšťadiel, bez zmäkčovadiel. Je matná, vodouriediteľná, odolná voči pôsobeniu dezinfekčných prostriedkov (Certifikát PILF), ekologická (Certifikát
TÜV).
Herbol Classic Innenweiss má veľmi dobré krycie schopnosti, je ľahko
a spracovateľná. Je tónovateľná pomocou Herbol Color Service.

Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/5 – 8 m2 na jeden náter
biely, tónovateľný v systéme Herbol Color Service
matný
2,5 l; 5 l; 12,5 l u tónovaných aj 1 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 2 – 3 hodinách, zaschnutý cca po 2 – 3 dňoch
vodou

Herbol Silikat Innenfarbe
Herbol Silikat Innenfarbe je minerálna maliarska farba na silikátovej báze,
s obsahom disperzie pod 5 %. Farba je extrémne priepustná pre vodnú
paru Sd = 0,02 m, je vlhkosť regulujúca. Je bez rozpúšťadiel, vhodná pre
alergikov, nehorľavá (A2). Prirodzený minerálny charakter tejto maliarskej
farby vytvára zdravé obytné prostredie.

Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie
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1 l/4 – 7m2 na jeden náter
biely, tónovateľný Herbol Color Service
matný
5 l; 12,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 4 – 5
hodinách
podľa potreby Herbol Silikat Fixativ
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FASÁDNE FARBY
TOP produkt

Herbol Herbosil

Herbol Herbosil je vysoko difúzna fasádna farba so schopnosťou prepúšťať vodnú paru, obohatená silikónovou živicou. Náter je matný, vysychá
bez pnutia. Ponúka vynikajúce prekrytie zŕn, napr. pri hrubých omietkach,
je veľmi dobre priľnavý na minerálne podklady, ako sú silikátové, disperzné a disperzno-silikátové farby a omietky z umelej živice. Hrubý nástrek
a škrabaná omietka sa dajú spoľahlivo a bezpečne prekryť. Herbol Herbosil obsahuje ochranný film proti napadnutiu riasami a hubami (obsahuje
0,3 % zinokpyritión). Účinok je závislý od konštrukcie budovy, okolitých
podmienok a je časovo obmedzený.

Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania

1 l/4 m2
biely, tónovateľný v systéme Herbol Color Service
matný
2,5 l; 5 l; 12,5 l
štetcom, valčekom, striekaním (tlaková nádoba)
Nepoužívať v obytných vnútorných priestoroch!

Herbol Herbocryl Fassadenfarbe

TOP produkt

Herbol Herbocryl Fassadenfarbe je matná, vodou riediteľná fasádna
farba na akrylátovej báze. Náter veľmi dobre odoláva poveternostným
vplyvom, nekrieduje, je priepustný pre vodnú paru a odoláva výfukovým
plynom.
Obsahuje ochranný film proti riasam a hubám. Pôsobenie je závislé od
konštrukcie budovy, druhu povrchu, podmienok okolia a je časovo obmedzené.
Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Riedenie

December 2017

1 l/4 – 6 m2 na jeden náter
biely, tónovateľný v systéme Herbol Color Service
matný
12,5 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
vodou
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Herbol Mineralfarbe
Herbol Mineralfarbe je farba vyrobená na základe zvlášť jemného, špeciálne zušľachteného vápenného pojiva. Je určená na vonkajšie aj vnútorné
použitie. Obmedzené množstvo organických častíc optimalizuje spotrebiteľsko technické vlastnosti. Herbol Mineralfarbe je priedušná pre vodné
pary, bezrozpúšťadlová, nehorľavá a ľahko spracovateľná. Po vyschnutí je
Herbol Mineralfarbe matná. Nevytvára náterový film a je veľmi dobre priedušná. Pri použití Herbol Mineralfarbe v interiéri, dosiahneme prirodzenú
obytnú klímu. Napadnutiu plesňami a hubami je aj bez pridania fungicídov zamedzené stredne dlhú dobu. Na základe týchto vlastností je Herbol
Mineralfarbe vhodná na nátery fasád pamiatkových budov a ich interiérov.
Uvedené vlastnosti sú zdokumentované mnohými skúškami, certifikátmi
a vyjadrením rôznych inštitúcií a môžu byť na vyžiadanie predložené.

Spotreba
Farebný odtieň

1 l/6 – 9 m2 na jeden náter 		
biela, tónovateľný minerálnymi pigmentami v systéme Herbol Color
Service
Stupeň lesku
matný
Povrch
minerálny, veľkosť zrna jemná
Balenie
12,5 l
Spôsob nanášania štetcom, valčekom, striekaním
Teplota pri nanášaní min. + 8 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný a odolný proti
dažďu cca po 15 hodinách, pri chladnejšom počasí a pri vyššej vlhkosti
sa táto doba predlžuje
Riedenie
vodou
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Herbol Herboxan Plus
Herbol Herboxan Plus je vodou riediteľná, matná fasádna farba na báze
siloxanovej živice s vysokou priepustnosťou pre vodné pary. Náter vysychá bez pnutia, je mikroporézny, vodeodpudivý a nešpiní sa. Je vhodný na minerálne omietky, pieskovcové a tehlové steny, na neporušené
zatepľovacie systémy, staré silikátové nátery a silikátové omietky, na
disperzné nátery a umelé omietky. Obsahuje ochranný film proti riasam
a hubám. Pôsobenie je závislé na konštrukcii budovy, okolitých podmienkach a je časovo obmedzené.
Spotreba
Farebné odtiene

1 l/4 – 7 m2 na jednu vrstvu, v závislosti od podkladu
biela, tónovateľná minerálnymi pigmentami v systéme Herbol Color Service
Povrch
matný
Balenie
5 l a 12,5 l
Spôsob nanášania štetcom, valčekom, striekaním (airless), pri striekaní používať nezriedené
Teplota pri nanášaní min. + 5 °C pre podklad a vzduch pri nanášaní a počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50 %) odolný proti
dažďu cca za 3 – 5 hodín; pretierateľný cca po 12 hodinách; celkom
preschnutý cca po 7 dňoch
Riedenie
vodou, pre striekanie používať nezriedené
  

Herbol Silikat Fassadenfarbe
Herbol Silikat Fassadenfarbe je fasádna farba na silikátovej báze podľa
DIN 18363. Je bezrozpúšťadlová s disperziou pod 5 %. Obsahuje pojivá
a optimálnu kombináciu plnidiel, ktorá zaručuje spoľahlivé spojenie
s podkladom. Poskytuje fasádam prirodzenú ochranu proti hubám, riasam a baktériám. Má vysokú priepustnosť a slabú nasiakavosť. Pôsobenie je tiež závislé na konštrukcii budovy a okolitých podmienkach a je
časovo obmedzené.
Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Skladovateľnosť

1 l/6 – 9 m2 na jeden náter
biely, tónovateľný v systéme Herbol Color Service
matný
5 l; 12,5 l; bázy 1 l; 5 l a 15 l
cca 2 roky, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu,
chráňte pred mrazom
Spôsob nanášania štetcom, valčekom
Teplota pri nanášaní min. + 8 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 6 – 8 hodinách, pri chladnejšom počasí a vyššej vlhkosti je táto doba dlhšia
Riedenie
Herbol Silikat – Fixativ
December 2017
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Herbol Herboflex Finish
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.

Spotreba

1 l/5 m2 na jeden náter pre hladké povrchy
1 l/2 – 3 m2 na jeden náter na drsné povrchy
Farebný odtieň
biely
Stupeň lesku
matný
Balenie
5 l; 12,5 l
Spôsob nanášania štetcom, valčekom
Teplota pri nanášaní min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný a odolný voči
dažďu cca po 4 – 5 hodinách
Riedenie
voda

Herbol Hydrophob Aqua

TOP produkt

Herbol Hydrophob Aqua je bezfarebný, vodouriediteľný impregnačný
prostriedok na vytvorenie 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
zachovaná, podklad môže dýchať, ale povrch pritom ostáva vode odpudivý.

Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie
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1 l/1 – 5 m2 na jeden náter, podľa stavu a savosti podkladu
mliečne biely, po vyschnutí číry a bezfarebný
matný
10 l
štetcom, striekaním, máčaním, nanášajte v sýtej vrstve
min. + 5 °C až + 30 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) preschnutý cca po
2 – 3 dňoch
materiál sa používa nezriedený
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FASÁDNE A INTERIÉROVÉ PENETRÁCIE
Herbol Tiefgrund Aqua

Novinka

Herbol Tiefgrund Aqua je bezrozpúšťadlová vodou riediteľná penetrácia s prídavkom silikónu. 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 priepustnosť vodných pár.

Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/7 – 10 m2 na jeden náter, podľa stavu a savosti podkladu
transparentný, po vyschnutí bezfarebný
matný
5 l; 10 l
štetcom, valčekom, striekaním
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) odolný proti dažďu cca po
2 – 4 hodinách, pretierateľný cca po 6 – 8 hodinách
vodou až do 50 % podľa savosti podkladu

Herbol Silikat Fixativ
Herbol Silikat Fixativ je penetračný prípravok na báze draselného vodného skla. Je bez rozpúšťadiel, vodouriediteľný, vhodný na zjednotenie
nasiakavosti poréznych a ľahko spieskovatelých omietok alebo starých
skriedovatených minerálnych náterov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Je tiež vhodný ako riedidlo na dosiahnutie vhodnej konzistencie
silikátovej fasády a interiérových farieb.

Spotreba
Farebný odtieň
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie
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1 l/5 – 10 m2 na jeden náter
mliečne transparentný
10 l
štetcom
min. +5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 4 – 5 hodinách
vodou, max. do 50 % podľa charakteru a savosti podkladu
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Herbol Silikat Grundierfarbe Quartz
Herbol Silikat Grundierfarbe Quartz je bielo pigmentovaný medzináter,
určený pre prekrývanie disperzných náterov vo vnútornom aj vonkajšom
prostredí vrchnými silikátovými farbami (s výnimkou elastických systémov). Vo vnútornom prostredí sa používa na sadrové omietky (P IV a P
V) a SDK dosky. Je veľmi priedušný pre vodnú paru. Vo verzii Quartz je
plnený kremičitým pieskom so zrnitosťou 0,5 mm.

Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/3 – 8m2 na jeden náter
biely, tónovateľný v systéme Herbol Color Service
matný
12,5 l
štetcom, valčekom
min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 6 hodinách
vodou

TOP produkt

Herbol Tiefgrund SB

Herbol Tiefgrund SB je rozpúšťadlová penetrácia na akékoľvek savé minerálne podklady. Spevňuje pieskujúce omietky, minerálne farby, zvetralé disperzné nátery. Svojimi hydrofóbnymi účinkami vytvára v podklade
suchú zónu, ktorou zabraňuje tvorbe výkvetov. Je odolná voči alkáliám.

Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie
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1 l/5 – 7 m2
bezfarebný
matný
10 l
štetcom – nepoužívajte štetce s PVC vlasom! Nestriekajte!
min. + 0 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) odolný proti dažďu cca po 2
hodinách, pretierateľný cca po 16 – 24 hodinách
riedidlom Herbol V40
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ŠPECIÁLNE PRODUKTY
Herbol Methacryl Siegel

TOP produkt

Herbol Methacryl Siegel je bezrozpúšťadlový, jednozložkový náter na báze
vody na podlahy a steny v interiéri, napr. pivnice, sklady, dielne, balkóny,
terasy. Používa sa na všetky bežné materiály ako sú betón, poter, azbestocement, savé keramické dlaždice a iné. Výsledný vzhľad je dekoratívny,
odolný a trvalo elastický aj pri nízkych teplotách. Je oderuvzdorný (trieda
oderu DIN EN 13300). Povrch sa dá udržiavať suchým aj mokrým spôsobom, odoláva obvyklým chemikáliám. Herbol Methacryl Siegel má vysoký
difúzny odpor CO2 a pôsobí ako karbonizačná brzda.
Odolnosť voči krátkodobému zaťaženiu tekutín a chemikálií (DIN 53168 –
A): voda, morská voda, posypová soľ, kyselina sírová (10 %), kyselina dusičná (10 %), kyselina octová (10 %), kyselina mravčia (10 %), kyselina mliečna
(10 %), kyselina citrónová (10 %), kyselina trieslová, mastná kyslina ľanová,
draselný lúh (10 %), roztok sódy (20 %), čpavok (10 %), peroxid (10 %), petrolej, vykurovací olej, lakový benzín, etylalkohol, rastlinné a živočíšne tuky,
tuky na mastenie, oleje a bežné čistiace prostriedky v domácnosti. Vplyv
hore uvedených tekutín a chemikálií môže čiastočne ovplyvniť zmenu farebného odtieňa, funkčnosť náteru sa však neovplyvní.
Nevhodné na podlahy v parkovacích priestoroch!
Spotreba
Farebný odtieň

1 l/6 m2 na jeden náter
biely, modrošedý, akékoľvek ďalšie odtiene sa dajú tónovať systémom
Herbol Color Service. Pri tónovaní sýtych odtieňov s bázou DU2 a DU3 je
nutné povrch pretrieť lakom PU-Siegel.
Stupeň lesku
polomatný
Balenie
5 l; 12,5 l
Spôsob nanášania štetcom, valčekom
Teplota pri nanášaní min. + 8 °C a pri max. 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri nanášaní aj
počas schnutia
Doba schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) odolný proti dažďu cca po
6 hodinách, na chôdzu cca po 12 hodinách, plne zaťažiteľný cca po
7 dňoch
Riedenie
vodou
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Herbol Silber Herbol
Silber Herbol je strieborná, lesklá, dekoratívna farba na kov pre použitie
v interiéri aj exteriéri. 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).
Spotreba
Farebný odtieň
Stupeň lesku
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia
Riedenie

1 l/20 m2 na jeden náter
strieborne kovový
kovovo lesklý
0,75 l; 2,5 l; 5 l
štetcom, valčekom
min. + 5 °C a pre podklad a vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) odolný proti prachu cca po
0,5 hodine, odolný proti oteru cca po 2 – 3 hodinách, vytvrdený a pretierateľný cca po 12 hodinách, plne preschnutý cca po 24 hodinách
riedidlo Herbol V40

TOP produkt

Herbol Acryl Chips

Herbol Acryl Chips sú akrylové lupienky v 8 farebných odtieňoch, pre
vytvorenie individuálneho dekoratívneho povrchu, posypom do mokrej
vrstvy Herbol Methacryl Siegel. Nasleduje náter Herbol PU Siegel (lesklý,
pololesklý, protišmykový).
Spotreba
Farebný odtieň
Balenie
Spôsob nanášania
Teplota pri nanášaní
Doba schnutia

20 – 80 g/m2
biely, žltý, červený, modrý, zelený, svetlo šedý, grafitovo šedý, čierny
1 kg
ručne alebo špeciálnou pištoľou
min. +5 °C pri 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu pre podklad aj vzduch pri
nanášaní aj počas schnutia
(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 4 – 6
hodinách, na chôdzu cca po 12 hodinách

Riedidlo Herbol Kunstharz Verdünnung V 40
Herbol Kunstharz Verdünnung V 40 je vysoko kvalitné riedidlo pre syntetické náterové hmoty Herbol. Používa sa na riedenie náterov, prípadne na
čistenie náradia. Pracovný postup podľa príslušných technických listov.
Farebný odtieň
Balenie
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bezfarebný
1 l; 2,5 l; 5 l
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RENOJAVA s.r.o.
Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko

obchod@renojava.sk
www.renojava.sk
+421 918 452 500
www.herbolslovensko.sk

