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Herbol Bläueschutzgrund LH

Základné nátery

Technické parametre

Hustota cca 0,92 kg/l

Pojivo zmes špeciálnych alkydových živíc

Obsahuje Účinná  látka:   7,0  g/kg;  3-jódprop-2-inyl-butylkarbamát  (IPBC)  CAS:  55406-53-6   Biocídne 

produkty

 

používajte

 

opatrne. Pred použitím si dôkladne prečítajte etiketu.

Farebný odtieň bezfarebný

Stupeň lesku matný 

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

Skladovateľnosť v dobre uzatvorenom originálnom balení v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom, max. do 
teploty +30 °C.

Min. trvanlivosť uvedená na obale

Aplikačné údaje

Nepoužívať v obytných vnútorných priestoroch!

Spôsob nanášania štetcom

Teplota pri nanášaní min. +10 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

Spotreba cca 160 – 200 ml/m2 na jeden náter; (146  – 183 g/cm3)

Doba schnutia  (pri  23 °C a 50 % RV  vzduchu ) suchý  proti  prachu  cca  po 2 hod .  , nelepivý  cca  po 8 hod ., 
pretierateľný cca po 12 hod., vodouriediteľným produktom pretierateľný po 24 hod.

Čistenie nástrojov riedidlom, ihneď po použití, Herbol Kunstharz Verdünnung V40*

Impregnačné

Technický list

Herbol  Bläueschutzgrund  LH*  je  rýchloschnúci  impregnačný  prípravok  na ochranu  dreva ,  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 .
 Upozornenie :  okná  a  dvere  –  taktiež  ich  vnútorné  časti  –  sa  nepovažujú  za  vnútorné

 
prostredie .

 Konzervačné  látky na drevo obsahujú biocídne účinné látky, ktoré chránia drevo pred škodcami. 
Môžu  sa používať  iba v súlade  s návodom  na použitie  a iba v schválených  oblastiach  použitia . 
Nepoužívajte  na drevo , ktoré  je v priamom  kontakte  s potravinami  alebo  krmivami . Tento 

prípravok  a drevo  ním  ošetrené  sa nesmie  dostať  do vodných  tokov . Nepoužívajte  na nátery 

včelích  úľov. 
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350-2).Číslo autorizácie: SK18-MRS-011-01-004.



2 z 3

Herbol Bläueschutzgrund LH – technický list

Bezpečnostné opatrenia

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

Všeobecné pokyny Zdraviu škodlivý! Po požití môže vyvolať poškodenie pľúc. Opakovaná expozícia môže spô-
sobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte 
mimo zdrojov zapálenia. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanali-
zácie. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. PO POŽITÍ: nevyvolávajte zvracanie, 
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie výrobku. Počas 
práce zabezpečte dobré vetranie alebo ventiláciu. V prípade nedostatočného vetrania po-
užívajte vhodnú ochranu dýchacích orgánov. Používajte prípravok podľa návodu, len pre 
doporučené účely a dodržujte bezpečnostné opatrenia.  

Pracovný postup

Upozornenia 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. 

 Materiál pred použitím premiešajte. 

 Herbol  Bläueschutzgrund  LH* musí byť v priebehu  4 dní pretrený  vhodným  krycím alebo 
lazúrovacím  náterom *. Vhodnosť  náteru  musí byť odborne  posúdená  podľa konkrétnych 
podmienok na objekte. 

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 napr. mastno-
ta, vosk, politúra. Pri rekonštrukciu starých náterov vyskúšajte skúšobný náter na overenie 
vhodnosti nového povlaku.

Príprava podkladu  Podklad očistiť, hlavne od korózie, skriedovatených vrstiev. Odstráňte staré neúnosné náte-
ry a obrúste nerovnosti. Vyskúšajte vhodnosť a odolnosť starých vrstiev skúšobným vzorom. 
Poškodené miesta vyspravte. Medzi jednotlivými nátermi vykonajte jemné prebrúsenie. 

Základný náter Objemovo nestále drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí 
 Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm, nesmie presiahnuť 18 %. 

Drevo zbrúsiť, živicu a lepivé mastné plochy vyčistiť a nechať dôkladne vyvetrať. Pre von-
kajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3. Tieto materiály sú opísané 
a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neaplikujte, pokiaľ neprebehla skúška v porovna-
teľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). Trvanlivosť pláno-
vaného náteru závisí od druhu a kvality dreva  (drevotrieskových dosiek). Ak je kvalita ma-
teriálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatických podmienok 
ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlhkosti, napr. strešné 
podhľady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvŕn a prasklín. Obklad bez prasklín je základ-
ným predpokladom bezchybného náteru. 

 Drevené prvky z borovice, brezy a buku sú zvyčajne vďaka svojej nízkej životnosti vo von-
kajšom prostredí nevhodné. Nedostatočný náter na všetkých miestach, predovšetkým na 
hranách môže spôsobiť ďalšie škody materiálu. 

 Základný náter: 1 – 3 nátery Herbol-Bläueschutzgrund LH*

 Objemovo stále drevo a drevovláknité materiály vo vonkajšom prostredí
 Vlhkosť dreva meraná na niekoľkých miestach, v hĺbke min. 5 mm, nesmie presiahnuť 13 %. 

Drevo zbrúsiť, živicu a lepivé mastné plochy vyčistiť a nechať dôkladne vyvetrať. Pre von-
kajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3. Tieto materiály sú opísané 
a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neaplikujte, pokiaľ neprebehla skúška v porovna-
teľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). Trvanlivosť pláno-
vaného náteru závisí od druhu a kvality dreva  (drevotrieskových dosiek). Ak je kvalita ma-
teriálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatických podmienok 
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RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlhkosti, napr. strešné 
podhľady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvŕn a prasklín. Obklad bez prasklín je základ-
ným predpokladom bezchybného náteru. 

 Drevené prvky z borovice, brezy a buku sú zvyčajne vďaka svojej nízkej životnosti vo von-
kajšom prostredí nevhodné. Nedostatočný náter na všetkých miestach, predovšetkým na 
hranách môže spôsobiť ďalšie škody materiálu. 

 Základný náter: 1 – 3 nátery Herbol Bläueschutzgrund LH*

Následné nátery Na podklady  vybavené  základným  náterom , na dobre udržiavané  staré nátery je možné 
pod- ľa požiadaviek použiť vhodné laky* alebo lazúry HERBOL* (napr. Herbol Venti 3 Plus 
Satin * alebo  Herbol  Offenporig  Pro Decor *). Jednotlivé  postupy  nájdete  v príslušných 

technických listoch.

 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch. 

aktualizované január 2018

Pracovný postup (pokračovanie)




