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Herbol Offenporig Pro-Décor

Lazúry a bezfarebné laky

Technické parametre

Hustota cca 0,93 kg/l

Zloženie zmes špeciálnych alkydových živíc a voskov

Farebný odtieň Prírodné odtiene (hotové): biely 0301, bezfarebný 0450, borovica 1200, jaseň 1420, buk 1300, 
svetlý dub 1401, pínia 1400, vlašský orech 8404, rustikálny dub 1402, orech 8405, teak 8406, 
mahagón 8407, gaštan 8408, palisander 8409, eben 9410

Pigmenty svetlé, transparentné oxidy železa a silikáty

Stupeň lesku hodvábne lesklý

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

Skladovateľnosť cca 2 roky v dobre uzatvorenom originálnom balení v chlade a suchu

Hodnota VOC (Kat. A/c): 400 g/l; v tomto výrobku je obsah VOC max. 399 g/l

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania štetcom 

Teplota pri nanášaní min. + 5 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia

Spotreba 75 ml/m2 na jeden náter

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

Čistenie náradia riedidlom Herbol Kunstharz Verdünnung V40* alebo technickým benzínom

Technický list

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 poveter-
nostnými vplyvmi a UV žiarením.
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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. Zabráň-
te kontaktu s pokožkou a očami. Nevylievajte do kanalizácie. PO POŽITÍ: okamžite vyhľa-
dajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Obsahuje butanonoxím. Môže 
vyvolať alergické reakcie. Počas nanášania a schnutia zabezpečte dôkladné vetranie. Pri ne-
dostatočnom vetraní použite ochranné dýchacie prostriedky. 

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 kto-
rom má byť náter použitý. 

Dôležité upozornenie Herbol Offenporig Pro-Decor* nedoporučujeme používať pre úpravu povrchov, ktoré prichá-
dzajú do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, na náter detského nábytku a hračiek. 

Požiadavky na podklad Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a ne-
súdržných častí. 

Príprava podkladu  Podklad očistite, odstráňte staré neudržiavané nátery a obrúste nerovnosti. Vyskúšajte vhod-
nosť a odolnosť starých vrstiev skúšobným náterom. Poškodené miesta vyspravte. Medzi jed-
notlivými 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 nitroriedidlom a nechať dôkladne vy-
vetrať. Pre vonkajšie prostredie sa odporúčajú drevené materiály skupiny 3. Tieto materiá-
ly sú opísané a klasifikované podľa DIN EN 13986. Náter neprevádzajte, pokiaľ neprebehla 
skúška v porovnateľných podmienkach (druh dreva, konštrukcia, klimatické podmienky). 
Trvanlivosť plánovaného náteru závisí od druhu a kvality dreva (drevotrieskových dosiek). 
Ak je kvalita materiálu a konštrukcia nevhodná, nie je možné pri priamom vplyve klimatic-
kých podmienok ochranný náter vykonať. Platí to aj pre materiály vystavené vysokej vlh-
kosti napr. strešné podhľady. Vlhkosť môže viesť k vytváraniu škvŕn a prasklín. Obklad bez 
prasklín je základným predpokladom bezchybného náteru. 

 Drevené prvky z borovice, z brezy a z 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. 

 Platí aj pre náter drevovláknitých materiálov.

 Základný náter: náter Herbol Offenporig Pro-Décor*.

 Objemovo stále drevo 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 nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvet-
rať. Drevo vo vonkajšom prostredí chrániť pred zamodraním penetračným náterom Herbol 
Bläueschutzgrund BS*.

 Drevo a drevovláknité materiály vo vnútornom prostredí
 Vlhkosť dreva vo vnútornom prostredí nesmie prekročiť 10 %. Drevo zbrúsiť, živicu a lepivé 

mastné plochy vyčistiť nitroriedidlom a nechať dôkladne vyvetrať.

 Základný náter: náter  Herbol Offenporig Pro-Décor*.

 Tip: na pôvodne zašednuté, zvetralé drevo je možné použiť krycí renovačný béžový odtieň, 
oker alebo hnedý. Rovnakým spôsobom je možné pretierať pôvodný tmavší odtieň pre do-
siahnutie svetlejšieho odtieňa. 

Medzináter na všetky hore uvedené podklady

 Na drevo ošetrené základným náterom a na staré súdržné nátery jeden medzináter Herbol 
Offenporig Pro–Décor*.
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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

Prostredie Odtieň Počet náterov
Vonkajšie klimatické podmienky 
(nepriame pôsobenie)

1 bez obmedzenia 3 x Herbol Offenporig Pro-Décor

Vonkajšie klimatické podmienky 
(bežné pôsobenie pri normálnych 
poveternostných podmienkach)

2 svetlý *) 4 x Herbol Offenporig Pro-Décor
3 stredný 3 x Herbol Offenporig Pro-Décor
4 tmavý 3 x Herbol Offenporig Pro-Décor

Vonkajšie klimatické podmienky 
(extrémne zaťaženie pri priamom 
pôsobení poveternostných vplyvov)

5 svetlý *) 4 x Herbol Offenporig Pro-Décor
6 stredný 4x Herbol Offenporig Pro-Décor
7 tmavý 3x Herbol Offenporig Pro-Décor

*) s výnimkou bezfarebného

aktualizované január 2018

Pracovný postup (pokračovanie)

Špecifikácia  jasné odtiene – breza, jaseň, buk, borovica, svetlý dub, pínia.

 stredné odtiene – dub rustikálny, lieskový orech, teak.

 tmavé odtiene – orech, mahagón, gaštan, palisander, eben.

 *Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.


