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Peliculă cu efect metalizat 

Rezistentă la spălare 

Disponibil în sute de culori rezistente în timp 

 

Domeniu de utilizare: HÉRA DESIGN CU EFECT METALIZAT este o vopsea decorativă 

pentru realizarea unor finisaje interioare de maximă exigență. Numai fantezia poate să impună 

limite, pentru că vopseaua se poate aplica atât pe un perete întreg – creând un aspect rustic 

modern –, dar și pe zone mai mici pe care dorim să le decorăm pentru a personaliza căminul 

nostru. 

 

Randament: 14 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 2 (grund+vopsea). 

Diluabilitate: - 

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 2 ore. 

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensulă, burete sau cârpă. 

 

Pregătirea suprafeţei: 

1. Suprafaţa suport trebuie să fie curată, uscată, fără praf sau alte impurităţi. Înlăturaţi 

prin raşchetare straturile vechi deteriorate (cojite, desprinse) de tencuială sau vopsea 

(de ex. zugrăveli cu var, vopsea pe bază de clei, adeziv pentru tapet). 

2. Reparați defectele mici ale suprafeței cu glet praf de interior.  

3. Pentru prevenirea formării petelor, impregnaţi suprafaţa cu Grund de adâncime HÉRA 

FALFIX. Astfel se va reduce şi consumul de vopsea. Se recomandă aplicarea cu 

pensula, în vederea pătrunderii intense a grundului în suprafaţă. 

4. Vopseaua HÉRA DESIGN cu efect metalizat se poate colora la nuanța dorită conform 

paletarului de culori, pe sistemele de nuanțare TRILAK Colormix. 

 

Aplicare:  

1. Amestecaţi bine vopseaua! Vopseaua este gata de aplicare. 

2. Vopseaua HÉRA DESIGN cu efect metalizat se aplica într-un singur strat pe stratul de 

suport grunduit în prealabil cu Grundul HÉRA DESIGN Efect. Utilizați pentru vopsire 

pensulă, burete sau cârpă. 

3. În timpul pauzelor de lucru mai scurte, uneltele folosite pentru vopsire se vor păstra în 

vopsea sau în apă. Uneltele se spală imediat după întrebuinţare cu apă. 

 

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

în ambalajul original intact, la 5–25°C).  A SE FERI DE ÎNGHEŢ ! 

 

Compoziţie: material de umplutură, apă, liant, pigment. 

 

Valori limită acceptată în UE pentru acest produs (A/l): 200 g/l (2010) 

Acest produs conține maxim 200 g/l COV. 

 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

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

eticheta produsului. 

P102   A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Conține 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate 

disponibilă la cerere. 

 

Proprietăţile de punere în operă ale produsului sunt influenţate în mare măsură de condiţiile 

de utilizare şi calitatea suprafeţei stratului suport. Producătorul nu-şi asumă răspunderea 

pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.  

 

Ambalare: 

HÉRA DESIGN FINISAJ DE INTERIOR CU EFECT METALIZAT se ambalează în 

recipiente din metal, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 0,5L. 

 

Tonuri de culoare: ARGINTIU, AURIU, SIDEF (baze de nuanțare). 


