
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            FISA TEHNICA 

Denumirea 
comerciala 

HÉRA SOLUȚIE ANTI-MUCEGAI 

Cod  

Valabila de la data de 01.05.2018 

Editia 0 Revizia 0   

 
Efect anti-mucegai îndelungat 

Aplicabil pe orice fel de suprafață 

Compatibil cu orice fel de vopsea 

 

Domeniu de utilizare: HÉRA SOLUȚIE ANTI-MUCEGAI se utilizează pentru prevenirea şi 

stoparea infectării suprafeţelor interioare şi exterioare (pereţi vopsiţi sau tapetaţi, placaje de piatră 

artificială, rosturi de racord la căzi de baie, obiecte sanitare, rosturi de placaje, etc.) cu ciuperci, 

mucegai, alge. Este pretabil şi pentru protejarea suprafeţelor exterioare de pereţi sau piatră 

artificială  invadate de alge şi licheni. De asemenea, se poate utiliza şi în domeniul industrial sau 

agricol, în spaţii (încăperi) publice,  pentru dezinfectarea suprafeţelor ce nu vin în contact direct cu 

alimente sau furaje. 

 

Randament: 10 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 1. 

Diluabilitate: -. 

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 5 ore. 

Mod de aplicare: cu pensula sau cu rola. 

 

Mod de aplicare:  

Suprafeţe vechi, infectate: Suprafaţa de perete se umezeşte bine cu HÉRA SOLUȚIE ANTI-

MUCEGAI şi se raşchetează porţiunile cojite încă în stare umedă. După aceea se tratează peretele 

din nou cu HÉRA SOLUȚIE ANTI-MUCEGAI. 

Suprafeţe noi: Suprafeţele cu rezistenţa corespunzătoare, desprăfuite, se tratează cu soluţia HÉRA 

SOLUȚIE ANTI-MUCEGAI.  

În ambele cazuri, pentru vopsire se va utiliza vopseaua HÉRA VOPSEA DE INTERIOR ANTI-

MUCEGAI. 

 

Curăţarea uneltelor: cu apă, imediat după utilizare. 

 

Important: Raşchetarea, şlefuirea suprafeţelor de perete se va face numai în stare umedă. 

Suprafaţa infectată nu se va raşcheta sau şlefui în stare uscată deoarece împrăştierea sporilor va 

genera noi focare de infecţie pentru perete şi va polua aerul.  

Efectul protector al soluţiei de tratare se menţine pentru un timp limitat, chiar şi în cazul unei 

execuţii îngrijite, de aceea, la nevoie, se recomandă repetarea tratării din 3 în 3 ani. 

 

 

Depozitare, valabilitate: Depozitat în ambalajul original, intact, nedeschis, în spaţii uscate,  

răcoroase, bine aerisite, la temperaturi între 5 - 35 ºC,  până la data înscrisă pe ambalaj 

(ziua/luna/anul). 

 

Tip produs: PT2 

Compoziţie: apă, biocid 

Substanţă activă biocid: Substanţa activă a produsului biocid: Clorura de alchil-dimetil-benzil 

amoniu 2,49% CAS: 68424-85-1, EC: 270-325-2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alte componente: Amestec de antispumant polioxan cu materiale hidrofobe în polipropilenglicol    

Formulă: Soluţie gata de utilizare. 

Spectru antimicrobian: Fungicid, algicid. 

Segment utilizatori: Rezidenţial 

Alte avertizări: A nu se amesteca cu alte produse de curăţare sau dezinfectante! 

 

 
     Atenţie 

 

H315 Provoacă iritarea pielii. 

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. 

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

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

produsului. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P273 Evitaţi dispersarea în mediu. 

P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ 

echipament de protecţie a feţei. 

P305+P351+P338  
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi 

lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să 

clătiţi. 

P501 Aruncați conținutul/recipientul la: Conform prevederilor Legii nr. 211 din 2011 privind 

regimul deșeurilor. 

 

Măsuri de prim ajutor: 
În caz de inhalare: Se conduce persoana la aer curat. La nevoie, se cheamă un medic. 

În cazul contactului cu pielea: pielea se spală imediat cu apă curată şi săpun din abundenţă. Nu se 

va spăla pielea cu solvenţi! În cazul simptomelor iritative se va consulta medicul. 

În cazul contactului cu ochii: Se îndepărtează lentilele de contact (dacă e cazul). Se clătesc bine 

ochii cu apă curată timp de cel puţin  10-15 minute. La nevoie se va consulta un medic.  

În caz de înghiţire:  Nu se va provoca voma! Se va clăti bine gura cu apă curată. Dacă simptomele 

persistă, se va consulta un medic. 

Tratarea deşeurilor: Produsul şi ambalajul (recipientul) său trebuie duse la puncte de colectarea 

deșeurilor periculoase sau speciale. 

Protecţia mediului/ ecotoxicologie: Este interzisă aruncarea produsului, a resturilor neutilizate şi 

a  ambalajului în ape, canalizare sau sol. 

Decontaminare: Materialul deversat se va acoperi cu materiale absorbante incombustibile (de ex. 

pământ, nisip, diatomită, etc.) după care deşeul periculos astfel rezultat se va încărca în recipiente 

închise şi se va transporta de către entităţi abilitate pentru tratarea şi eliminarea deşeurilor 

periculoase. 

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 SOLUȚIE ANTI-MUCEGAI se ambalează în recipiente din material 

plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 1L. 

 

Tonuri de culoare: incolor. 


