Herbol Acryl Chips – technický list

Technický list
Špeciálne produkty

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).

Technické parametre
Hustota

cca 2,0 – 2,5 g/cm3

Zloženie

polyvinylacetát

Farebný odtieň

biely, žltý, červený, modrý, zelený, svetlo šedý, grafitovo šedý, čierny

Balenie

1 kg

Skladovateľnosť

v neotvorenom originálnom balení, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom

Aplikačné údaje
Spôsob nanášania

ručne alebo špeciálnou pištoľou

Teplota pri nanášaní

min. +5°C pri 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas
schnutia

Spotreba

20 – 80 g/m2

Doba schnutia

(pri teplote 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti) pretierateľný cca po 4 – 6 hodinách, na chôdzu
cca po 12 hodinách

Čistenie náradia

po použití vytraste zvyšné lupienky

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. PO POŽITÍ: vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo
etiketu výrobku.
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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 ktorom má byť náter použitý. Doporučujeme pred náterom vykonať skúšku farebného odtieňa
na fasáde a nechať si odtieň odsúhlasiť investorom. 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 dýchacích orgánov.

Požiadavky na podklad

Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí.
Povrch musí byť izolovaný pred vzlínajúcou vlhkosťou. Opravte dilatačné škáry. Podklad
očistite napr. vodou alebo otryskaním parou.

Príprava podkladu

Podklad očistite, odstraňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodným tmelom.

Základný náter

Vápenocementové a cementové omietky (CS II, CS III, CS IV, P II a P III)
Herbol Tiefgrund SB*.
V interiéroch Herbol Methacryl Siegel*, riedený vodou v pomere 1 : 1 a 1 : 2.
Anhydritový poter (AE 12 – AE 40 max. vlhkosť 1 %), magnezitový poter (ME 5 – ME 60 max.
vlhkosť 10 %)
Pre interiér je základný náter Herbol Methacryl Siegel* riedený s vodou v pomere 1 : 1 až 1 : 2.
Betónový a cementový poter (ZE 12 – ZE 65)
Betón musí zodpovedať triede pevnosti minimálne C20/25 podľa DIN EN 206-1. Maximálna vlhkosť betónového poteru 4 %, maximálna vlhkosť cementového poteru 5 %. Základný
náter Herbol Tiefgrund SB*. Pre interiér je základný náter Herbol Methacryl Siegel* riedený
vodou v pomere 1: 1.
Liaty asfalt (GE 10 – GE 100) savý, držiaci podklad bez zmäkčovadiel, staré nátery
Herbol Methacryl Siegel* riedený vodou v pomere 1 : 1.
Cementové dosky (bezazbestové)
Na nové silno alkalické dosky pre zamedzenie vzniku výkvetov Herbol Herbidur Grund*. Je
veľmi dôležité zabezpečiť náter hrán dosiek. Voľne stojace dosky natrite zo všetkých strán.
Na zvetralé dosky použite Herbol Tiefgrund SB*.

Medzináter (pre všetky hore uvedené podklady)
Herbol Methacryl Siegel*.
Medzináter s použitím tkaniny (prekrytie trhlín a utesnenie medzier medzi podlahovými
dielcami)
Príprava podkladu a medzináter 1 Herbol Methacryl Siegel* ako v predchádzajúcej časti. Po
zaschnutí nanášajte Herbol Methacryl Siegel* v pásoch o šírke 60 cm, v sýtej vrstve a do čerstvej vrstvy vložte tkaninu polyesterovú elastickú v pásoch 50 cm. Okraje tkaniny prekryte
s presahom 5 cm. Ojedinelé trhliny môžete po vysprávkach vystužiť cca 30 cm pásom tkaniny. Tkaninu ukladajte vždy v smere trhlín. Pri veľkom množstve trhlín v podklade použite
polyesterovú elastickú tkaninu v 2 vrstvách po sebe.
Následné náterové vrstvy

Sýty, rovnomerný náter Herbol Methacryl Siegel* nanášať plynule metódou mokrý do
mokrého.
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Efektné vylepšenie výsledného efektu
Posypanie akrylovými lupienkami. Do čerstvej konečnej vrstvy Herbol Methacryl Siegel* nasypte farebné Herbol Acryl Chips*. Po 24 hodinách povrch pozametajte. Natrite 1 – 2 x bezfarebným lakom Herbol PU Siegel* (hodvábne lesklým, protišmykovým alebo lesklým).
*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.
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Odborné informácie

Bulharská 26
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Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
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Otváracie hodiny:
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