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HÉRA PREMIUM  
VOPSEA DE INTERIOR READY MIX 

Cod  
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acoperire dintr-un singur strat 

AIR FLOW: permite ”respirația” peretelui 

culori moderne 

formulă parfumată 

 

Domeniu de utilizare: Vopsea latex de înaltă calitate, cu aspect mat, pentru pereți interiori.: 

tencuieli, suprafețe gletuite, gipscarton, etc., cu exigențe deosebite și de lungă durată. 

 

Randament: max. 17 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 1-2. 

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

 

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 cu 

DISZPERZIT grund pentru interior, 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. 

 

Aplicare: A se amesteca bine înainte de utilizare. Produsul se livrează gata diluat, nu necesită 

diluare ulterioară. După întrebuinţare, uneltele, respectiv petele de vopsea se spală imediat cu 

apă. 

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

AIR FLOW: permite ”respirația” peretelui sub stratul de vopsea 

 

 

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 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 de calitatea suprafeței stratului suport. Propunerile de aplicare pe etichetă nu 

înlocuiesc cunoștințele de specialitate. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte 

cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.  

 

Ambalare: 

Produsul HÉRA PREMIUM READY MIX se ambalează în recipiente din material plastic, 

închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 2.5L și 5L. 

 

Tonuri de culoare: alb, gri cenușă, pantera neagră, găluște de aur, lichior de ouă, fagură, 

mango, nectar de piersici, vară indiană, bujor, somon, grapefruit, pergament, caramel sărat, 

cappucino, cremă de vanilie, ou casino, scorțișoară portocaliu, nisip fierbinte, cacao, moca, 

vată de zahăr, zmeură, prun sălbatic, ceață purpuriu, levandă, mousse de afine, ceai verde, 

mazăre dulce, verde bambus, cafea cu lapte, gri perlă, gri grafit, furtună de nisip, scorțișoară, 

mousse de ciocolată, avocado, aloe vera, mojito, miere, kiwi sorbet, dovleac, bej minimalist, 

șofran, chili, ciocolată albă, unt de shea, cremă de caise, albastru cristal, albastru regal, 

albastru gheață. 

 


