
                           Herbolux Grund 
Popis výrobku: 
 
Herbolux Grund je ventilační bezaromátový základní 
nátěr a mezinátěr pro dřevěné prvky a okna , tak jako na 
kovové podklady. Rychle schne, dobře kryje, reguluje 
vlhkost.  
 
Hustota:  
cca 1,27 kg/litr 
 
Základní pojivo:  
alkydová pryskyřice 
 
Barevné odstíny: 
bílý 
 
Stupeň lesku:  
hedvábný mat 
 
Balení:  
0,75 litrů a 2,5 litrů – bílý, 1litr a 2,5,litru –tónovaný 
 
VOC – EU hraniční hodnoty: 
400g/l (od r. 2007)/ 300/g/l (od r. 2010) 
Tento produkt obsahuje max. 395g/l VOC 
 
Skladovatelnost: 
cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení, 
v chladu a suchu, chráněno před mrazem. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Hořlavý R 10.  
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé  
nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R 52/53).  
Opakovaná expozice může způsobit vysušení  
nebo  popraskání kůže(R66) 
Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). 
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz 
kouření (S16). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací 
mlhu (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při 
požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc  a ukažte 
tento obal nebo označení (S46).  Používejte pouze 
v dobře větraných prostorách (S51). Při nedostatečném 
větrání používat ochranu dýchacích cest. Může vyvolat 
alergické reakce. 

 
 
 
 
 
  
 
 
Prováděcí údaje: 
 
Způsob nanášení: 
natíráním, válečkováním, stříkáním  
 
Teplota při nanášení: 
min. + 5 °C pro  podklad a vzduch při provádění 
a během schnutí.  
 
Spotřeba:  
cca 100-120 ml/m2 pro jeden nátěr 
 
Doba zasychání: 
(při 23 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu) 
proti prachu za cca 2 hod., proti otěru za cca 6 hod., 
přetíratelný za cca 12 hodiny, zcela proschlý za 24 hod. 
 
Tónování: 
Herbol – ColorService  
 
Ředidlo:  
Herbol V 40 popř. AF 70 
 
Čištění nářadí: 
ředidlem Herbol V 40 popř. AF 70 nebo  
technickým benzínem. 
 
 
Způsoby stříkání: 
   viskozita 
 vel. trysky tlak (DIN 4 mm) 
Nízkotlaké stříkání 1,2-1,5 mm cca 30 s 
Vysokotl. stříkání 1,5 mm cca 0,30 MPa cca 30 s  
Airless 0,28 mm cca 16 MPa neředěné 
 
 

 
Pracovní postup: 
 
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá 
technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady 
jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.  
Materiál před použitím promíchat. Bílá barva a její varianty mají sklon ke změně odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové alkydové 
barvy může být zesílen použitím v temnu nebo čpavkovými výpary. K vnitřním nátěrům nábytku, zvl. skříní se nedoporučuje používat 
rozpouštědlové materiály z důvodu možného zapáchání ředidla. Ve vnějším prostření je nutné během 3 měsíců překrýt vhodným krycím 
lakem. 

 


