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Rezistentă la spălare, la murdărie și la pătare de orice fel 

Peliculă mată, elegantă 

Disponibil în mii de culori rezistente în timp 

 

Prezentare produs: HÉRA PREMIUM CLEAN este o vopsea pentru interior, cu proprietăți 

de lavabilitate excelente, rezistentă la spălare, la murdărie și la pătare. HÉRA PREMIUM 

CLEAN reprezintă un SISTEM HIBRID care combină durabilitatea ceramicii cu componente 

moderne de calitate superioară. Datorită componentelor sale, pelicula obținută este hidrofobă 

și dispune de proprietăți superioare de rezistență la depunerea impurităților și la frecare. 

Dispune totodată și de rezistență excelentă la acțiunea diferitelor soluții de curățare sau 

dezinfectanți, recomandat astfel folosirea acestuia și la încăperi unde se solicită cerințe de 

igienă adecvate (spitale, cabine medicale, camere de copii, școli, grădinițe, etc.). Pelicula 

obținută este hipoalergenic, și permeabilă la vapori de apă. Poate fi colorat în mii de nuanțe pe 

sistemul de colorare PPG Trilak. 

 

 

Domeniu de utilizare: Se poate aplica pe suprafețe de interior având baza de suport din 

tencuieli de ciment sau ciment-var, de beton sau acoperite cu glet de ipsos, suprafețe acoperite 

cu tapet din material de fibră de sticlă, tavane. Se utilizează la temperatura aerului și a 

suprafețelor de 10-30 °C, respectiv la umiditate relativă sub 80%. Se recomandă în special 

pentru protecția pereților și tavanelor, respectiv a încăperilor expuse sedimentării impurităților 

cum ar fi de exemplu, holuri, coridoare, locuințe private sau birouri, camere de zi și sufragerii, 

respectiv camere de copii. Se recomandă și pentru vopsirea în interior a clădirilor publice 

(școli, grădinițe, hoteluri, respectiv unități de turism și restaurante). 

 

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

Straturi recomandate: 2. 

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

Timp de uscare la 23 °C: 3 ore. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 3 ore. 

Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin 

pulverizare. 

 

Mod de aplicare: Pe suprafață nouă, nevopsită: Suprafața trebuie să fie uscată, curată, 

rezistentă fără fisuri, plane și fără denivelări. Micile imperfecțiuni de suprafață vor fi reparate 

cu chit de cuțit UNIKITT, iar cele mari cu materialul suprafeței de bază. După uscare 

îndepărtați praful de pe suprafață și aplicați grundul de adâncime HÉRA FALFIX pe întreaga 

suprafață. După uscare aplicați două straturi de vopsea cu trafalet cu microfibre (lungimea 

fibrelor de 17-18 mm), cu pensulă sau cu sistem de pulverizare airless. Timpul de uscare a 

primului strat este de minimum 3 ore. Uneltele se curăță cu apă, la fel și stropii de vopsea. 

După uscarea vopselei pe unelte sau a stropilor, acestea se pot curăța doar cu diluanți agresivi. 

Pelicula de vopsea se formează complet după 4 săptămâni, care poate fi spălată cu apă, 

soluție de curățat, poate fi frecată și dezinfectată doar după această perioadă.  



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Suprafață vopsită anterior: suprafața trebuie să fie uscată, fără impurități și praf. Îndepărtați 

stratul de vopsea crăpat, deteriorat sau dezlipit. Micile imperfecțiuni de suprafață vor fi 

reparate cu chit de cuțit UNIKITT, iar cele mai mari cu materialul suprafeței de bază. După 

uscare îndepărtați praful de pe suprafață și aplicați grundul de adâncime HÉRA FALFIX pe 

întreaga suprafață. Se aplică prin pensulare, roluire sau prin pulverizare. 

Unelte recomandate pentru aplicare: trafalet cu microfibre cu lungimea fibrelor de 17-18 

mm, pensulă acrilică, sistem de pulverizare airless 

 

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/a): 30 g/l (2010) 

Acest produs conține 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-benzizotiazol-3(2H)-onă și 2-methyl-2H-isothiazol-3-onă. 

Poate declanşa o reacţie alergică. 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 PREMIUM CLEAN se ambalează în recipiente din material din metal, închise etanș, 

etichetate corespunzător, de capacitate 2,5L. 

 

Tonuri de culoare: baze de nuanțare L (ALB) și Z. 

 


