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Popis výrobku: 
 
Herbol PU-Siegel rutschhemmend je hedvábně matný, 
transparentní, vysoce odolný, nežloutnoucí, 
bezrozpouštědlový konečný nátěr na  Herbol Methacryl-
Siegel.  
 
Jako konečný nátěr na Methacryl-Siegel*  zlepšuje díky 
obsaženým speciálním polymerům odolnost povrchu. 
 
Při zkoušce v Institutu bezpečnosti práce dosáhl Herbol 
Methacryl-Siegel*  s konečným nátěrem PU-Siegel 
rutschhemmend, hedvábný mat skupinového ocenění 
v protiskluznosti R 10, osvědčení č. 200321818/3210. 
 
Odolnost proti krátkodobému p ůsobení chemikálií: 
 
voda, mořská voda, solné roztoky, 10% roztok kyselin - 
sírové,  dusičné, octové, mravenčí, mléčné, citrónové, 
činidla na kůži, lněné oleje, 10% louh draselný, 20% 
louh sodný, 10% čpavek a peroxid vodíku, petrolej 
a topné oleje, technický benzín, etylalkohol, rostlinné 
a živočišném oleje, mazací tuky a oleje, a domácí čistící 
prostředky. 
 
Hustota: 
cca 1,03 kg/litr 
 
Hraniční hodnoty VOC:  
140 g/l (2007) / 140 g/l  (2010),  
obsahuje max. 130 g/l VOC 
 
Základní pojivo : 
polyuretan-acryl-copolymerdisperze 
  
Barevný odstín: 
bezbarvý 
 
Stupeň lesku: 
hedvábně matný, protiskluzná úprava 
 
Balení: 
3 l a 10 l, v budoucnu  2,5 l a 10 l 
 
Skladovatelnost: 
cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení 
v chladu a suchu, chráněno před mrazem 
 
 

 
 
 
 
 
Provád ěcí údaje: 
 
Nátěr je možno provádět štětcem, válečkem. 
K nátěru jsou nejvhodnější štětce skupiny Orel-Mix 
(umělé štětiny). Na nátěr podlah je vhodné použít 
plochého štětce nebo válečku s dlouhou tyčí. Použitím 
moltoprénového válečku se dosáhne i při nízké 
spotřebě obzvláště ušlechtilého povrchu s velmi jemnou 
strukturou.  
 
Teplota zpracování: 
minimálně +8°C pro podklad i vzduch, p ři provádění 
a během schnutí 
 
Způsob nanášení: 
štětcem, válečkem  
 
Spot řeba: 
cca 100 - 140 ml/m2  na jeden nátěr. 

 
Doba zasychání: 
(při 23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu) 
odolný proti prachu za cca 1-2 hodiny, odolný proti 
oděru za cca 3-4 hodiny, přetíratelný za 6 až 8 hodin, 
zcela proschlý za 1-2 dny 
 
Ředidlo: 
voda 
 
Čišt ění nářadí: 
ihned po použití vodou 
 
 
Bezpečnostní opat ření:  
Odpadají. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití 
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento 
obal nebo označení (S46). 
Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. 
Při stříkání nevdechujte vzniklé výpary. V případě 
nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení 
pro ochranu dýchacích orgánů. 
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Pracovní postup: 
 
 
Podklad a provedení nát ěru: 
 
Všechny nátěrové a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu,  
tzn. že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, ve kterém má být nátěr použit.  
 
Důležitá upozorn ění:  Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování 
nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. 
V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. 
 
Materiál před použitím dobře promíchat. Obsažené látky mohou pronikat základními nátěry i mezinátěry a zabarvovat až 
následné nátěrové vrstvy, i když  nejsou původně nijak patrné.  
Podlahy s vysokými nároky na oděr (sportovní haly, taneční plochy) je vhodné natřít dvousložkovým materiálem.  
 
 
Přípravné práce:  
 
Podklad musí být čistý, suchý a únosný, zbavený všech 
výkvětů, řas, mechu a plísní. Čištění povrchu provést 
pomocí vodního proudu nebo párou.Nesoudržné nebo 
nesavé povrchy ošetřit vhodnou metodou  (např. 
kuličkováním). Zamezit vzlínání vlhkosti, poškození 
vyspravit vhodným tmelem (např. Herbol Acryl-Mörtel) 
 
Pracovní postup: 
 
Konečný nátěr: 
 
Herbol Methacryl – Siegel*. Po min. 24 hod. schnutí 
následují 2 konečné nátěry PU-Siegel rutschhemmend*. 
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