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Alb intens 

Aplicare ușoară și rapidă 

Acoperire excelentă 

 

Domeniu de utilizare: HÉRA INTERIOR este o vopsea lavabilă cu grad de alb ridicat pentru  

interior pe bază de dispersii apoase. Se utilizează pentru suprafețe tencuite, văruite sau vopsite în 

prealabil cu altă vopsea lavabilă. Este ușor de pus în operă, are capacitate de acoperire ridicată. 

Pelicula de HÉRA INTERIOR este uniformă, mată cu grad de alb intens. Permite aerisirea 

naturală a peretelui. Poate fi nuanțat cu pastă colorantă HÉRA Pastă de colorat. 

 

Randament: 13-15 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 2. 

Diluabilitate: cu apă, în procent de max. 10% la primul strat și max. 5% la al doilea strat. 

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 pensula, cu rola sau prin pulverizare. 

 

Pregătirea suprafeţei: Se înlătură pe cale mecanică stratul de vopsea învechit și se corectează 

defectele tencuielii. Dacă se utilizează glet sub formă de praf sau glet din ipsos, peretele se va 

grundui cu amorsa DISPERSIT sau cu grund-ul HÉRA FALFIX pentru a uniformiza capacitatea 

de absorbție a peretelui. 

Nu se recomandă folosirea gleturilor pe bază CMC. După vopsire uneltele și eventualele pete 

nedorite se spală imediat cu apă. Vopseaua uscată poate îndepărtată numai cu solvenți agresivi 

(ex. diluant nitro). După utilizare recipientul trebuie închis 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: material de umplutură, apă, liant, pigment. 

 

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

 

 

Limită COV: COV limită UE g/l: cat. A/a 30 (2010); COV Produs, max. g/l: 1, produs în stare 

gata pentru utilizare. 

 

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

produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

EUH208: Conține amestec de 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-ona [nr.EC:247-500-7] și 2-

methyl-2H-isothiazol-3-ona [nr. EC:220-239-6] (3:1) și 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ona. Poate 

provoca o reacție alergică.  

Conține produs biocid: C(M)IT/MIT (3:1) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Ambalare: 

Produsul HÉRA INTERIOR VOPSEA ALBĂ DE INTERIOR se ambalează în recipiente din 

material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 2L, 4L, 8L, 10L și 15L. 

 

Tonuri de culoare: alb. 

 


