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Denumirea 
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HÉRA PASTĂ DE COLORAT ȘI 
VOPSEA 

Cod  
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Gamă variată de culori 

Ușor de omogenizat 

Pentru lavabile albe de interior/exterior 

 

Domeniu de utilizare: se utilizează pentru colorarea vopselelor pe bază de dispersie, de interior şi 

de exterior, în procent maxim de 10%. Poate fi utilizat și de sine stătător, ca vopsea de interior. 

HÉRA PASTĂ DE COLORAT ȘI VOPSEA se poate utiliza cu succes și la colorarea vopselelor 

pe bază de var, în procent maxim de 3%. 

 

Mod de aplicare: HÉRA PASTĂ DE COLORAT ȘI VOPSEA se agită bine înainte de utilizare şi 

deschidere, şi se adaugă treptat la vopseaua a cărei colorare se doreşte, prin amestecare continuă. 

În vopsele de fațade se va utiliza numai următoarelor culori: Negru, Ocru, Maro, Migdală, Verde, 

Albastru. În cazul folosirii de sine stătător pentru vopsitorii, procedura este identică cu cea 

descrisă la vopselele pe bază de dispersie apoasă pentru interior. În acest caz se recomandă 

impregnarea prealabilă a suprafeţelor cu grund de adâncime pe bază de dispersii HÉRA FALFIX, 

şi aplicarea a 2 straturi de HÉRA PASTĂ DE COLORAT. Timpul de uscare este de 2 ore, iar cel 

de reaplicare de 4 ore, la 23C.  

Pentru colorarea vopselelor pe bază de var, cantitatea admisă (de max. 3%) de pigment se diluează 

în prima fază cu apă şi apoi se amestecă cu vopseaua de var. Vopseaua colorată trebuie folosită 

imediat, nu este recomandată depozitarea ei.   

  

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

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

 

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.  

 

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

 

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

Acest produs conţine maxim 30 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 amestec 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 

247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). 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. 

 


