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HERA INTERIOR 

Vopsea lavabilă de interior 
 

Lavabilitate deosebită 

Rentabilitate excelentă 

Putere de acoperire înaltă 

 

 

Domeniu de utilizare: se utilizează pentru suprafețe tencuite, văruite sau vopsite în prealabil cu 

altă vopsea lavabilă., în aceste cazuri se recomandă grunduirea peretelui  

 

Se aplică ușor, are capacitate de acoperire ridicată, este alb intens. Pelicula mată conferă suprafeţei 

vopsite un aspect estetic deosebit. Nu împiedică aerisirea naturală a peretelui, este permeabilă la 

aer şi vapori. 

 

Se poate colora în nuanţe pastelate cu ajutorul pastei colorante AQUAKOLOR.  

Înainte de aplicare suportul se impregnează cu grundul de adâncime pe bază de dispersii cu 

DISZPERZIT pentru interior sau cu HERA FALFIX. 

 

Pentru colorarea mecanică se recomandă produsele marca HERA KOLOR. 

 

Rentabilitate: 30 m2, într-un strat (ambalaj de 2 l) 

 60 m2, într-un strat (ambalaj de 4 l)  

 120 m2, într-un strat (ambalaj de 8 l) 

 225 m2, într-un strat (ambalaj de 15 l) 

 

Nr. recomandat de straturi: 2-3 straturi 

 

Diluare: la nevoie cu apă, în procent de max. 15% pentru primul strat, şi max. 5% pentru  

straturile 2-3 

 

Timp de uscare la 23C: 2 ore 

Reaplicare la 23C: 2 ore 

 

Mod de aplicare: În prealabil se amestecă energic vopseaua, după care se aplică cu pensula, rola 

sau prin pulverizare. 

Produse ProGold recomandate pentru aplicare:  

Rolă Vestan cu mâner (00932015),  

Rolă Extra (00948076),  

Rolă piele de miel (00928137),  

Perie de tavan rectangulară (00949541).  

 

Pregătirea suprafeţei: Se înlătură prin raşchetare straturile vechi deteriorate (cojite, desprinse) de 

tencuială sau vopsea. Pentru remedierea eventualelor defecte de tencuială se recomandă utilizarea 

de chit profesionist UNIKITT, iar pentru gletuire glet praf de interior. În cazul gletuirii cu glet praf 

sau pe bază de ipsos, capacitatea de absorbţie a 

suprafeţei trebuie redusă prin impregnarea cu 
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grundul de adâncime pe bază de dispersii cu DISZPERZIT pentru interior sau cu HERA FALFIX. 

Nu se recomandă utilizarea gleturilor tip CMC.  

După întrebuinţare, uneltele, respectiv petele de vopsea se spală imediat cu apă, deoarece 

vopseaua uscată se poate îndepărta numai cu diluanţi agresivi (de exemplu nitrodiluant). 

După terminarea lucrului, recipientul cu restul de vopsea se închide cu grijă.  

 

 

Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul), (depozitat în 

ambalajul original intact, la 5–25°C). 

 

Compoziţie: materiale de umplere, apă, liant pe bază de dispersii, pigmenţi. 

 

Componenţi periculoşi: etilen-glicol 0-2% (varianta cu aditiv anti-îngheț). 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 30 g/l COV. 

 

Norme de securitate: Clasa de combustibilitate C0. 

 

Fraze de securitate: 

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta 

produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

Conţine: masa de reacție a 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7]; si 2-metil-2H-

izotiazol-3-ona [EC no. 220- 239-6] (3:1); masa de reacție a : 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-

one[EC no. 247-500-7]; si 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) şi 1,2-

benzizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere. 

 

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de 

utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru 

defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale. 

 

 

 

 

Distribuitor: SC TRILAK COATINGS SRL 

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41 

tel/fax 0266/312757 

Internet: www.trilak.ro 
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