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Efect anti-mucegai îndelungat 

Lavabilitate ridicată 

Nu stropește 

 

Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru vopsirea suprafeţelor interioare, tratate în 

prealabil cu HÉRA Soluție anti-mucegai. Previne apariţia petelor de mucegai și înverzirea 

datorată  algelor de la suprafața finisajului. 

 

Randament: 9 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 2. 

Diluabilitate: -  

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 sau rola 

 

Pregătirea suprafeţei: HÉRA VOPSEA DE INTERIOR ANTI-MUCEGAI se aplică pe 

suprafețele tratate în prealabil cu HÉRA Soluție anti-mucegai, după gletuirea cu  chit 

profesionist UNIKITT sau glet praf de interior. În cazul suprafeţelelor proaspăt tencuite, cu 

conţinut mare de var, foarte absorbante sau a celor gletuite uzate, în vederea neutralizării 

varului şi prevenirea formării petelor, se recomandă amorsarea cu DISZPERZIT grund pentru 

interior, cu amorsa DISPERSIT sau cu grund-ul HÉRA FALFIX pentru a uniformiza 

capacitatea de absorbție a peretelui.. 

 

Aplicare: Produsul se aplică nediluat cu trafalet în min. 2 straturi și în cantitate de min. 400 

g/m2 pentru asigurarea protecției adecvate. 

 

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 ! 

 

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: liant pe bază de dispersii, apă, pigmenţi 

 

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 2-oktil-2H-izotiazol-3-one, 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. 

 

Produsul conține substanțe biocide (2-oktil-2H-izotiazol-3-on (CAS: 26530-20-1)), care 

previne apariția petelor de mucegai și înverzirea datorată algelor de la suprafața finisajului. 

A se feri alimentele de contactul direct cu suprafaţă tratată. 

 

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 VOPSEA DE INTERIOR ANTI-MUCEGAI se ambalează în recipiente din material 

plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 4L. 

 

Tonuri de culoare: ALB. 

 


