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Produs natural cu efect dezinfectant 

Permite aerisirea naturală a peretelui 

Colorabil cu pigmenți Héra 

Pentru interior/exterior 

 

 

Domeniu de utilizare: Trilak Var Lavabil îmbină calitățile tradiționale ale varului stins cu un 

aspect estetic superior, satinat, și cu aplicare ușoară. Este o vopsea naturală folosită pentru 

zugrăvirea locuințelor, depozitelor, pivnițelor, dar se poate folosi și la fațade. Permite difuzia 

vaporilor, suprafața vopsită asigură un miros plăcut și proaspăt de var. Nu conține solvenți și 

conservanți. 

 

Randament: 8 m2/lit., într-un strat. 

Straturi recomandate: 2-3. 

Diluabilitate: la nevoie cu apă. 

Timp de uscare la 23 °C: 2 ore. 

Timp de reaplicare la 23 °C: 4 ore. 

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

 

Pregătirea suprafeţei: Suprafața ce urmează a fi vopsită se curată de praf, impurități, grăsimi, și 

se îndepărtează porțiunile care prezintă leziuni. Tencuiala proaspătă se lasă să se usuce cel puțin 

3–4 săptămâni înaintea vopsirii (la temperatura de 20°C și umiditatea aerului de 65%). Porțiunile 

afectate de mucegai sau ciuperci se dezinfectează cu HÉRA Soluție antimucegai. Varul lavabil 

Trilak se poate folosi pe suprafețe minerale interioare și exterioare tencuite sau gletuite. A nu se 

aplica pe suprafețe vopsite în prealabil cu vopsea lavabilă, vopsea cu aracet, email, vopsea de ulei, 

lac, pe suprafețe din lemn sau material plastic. A nu se folosi amorse acrilice! Pentru grunduire 

folosiți produsul în sine diluat cu apă. 

Se poate colora numai cu pasta colorantă HÉRA, sau cu coloranţi pe bază de pigmenți anorganici, 

în proporție de max. 3%. Vopseaua colorată odată preparată nu se poate păstra pentru utilizări 

ulterioare. Uneltele de lucru se vor spăla cu apă. 

 

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

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

 

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

 

Componenţi periculoşi: hidroxid de calciu 5-9,9%. 

 

 

Limită COV: COV limită UE g/l: cat. A/a 30 (2010); COV Produs, max. g/l: 30 produs în stare 

gata pentru utilizare. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Pericol 

 

H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. 

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

produsului. 

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 

ochilor/echipament de protecție a feței. 

P304+P340: ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o 

poziție confortabilă pentru respirație. 

P301+P310: ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE 

TOXICOLOGICĂ/un medic.  

P303+P361+P353: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată 

îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș]. 

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai 

multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu 

ușurință. Continuați să clătiți. 

P405: A se depozita sub cheie. 

P501: Aruncați conținutul/recipientul  prin societăti autorizate, în conformitate cu reglementările 

naționale. 

 

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 TRILAK VAR LAVABIL PENTRU INTERIOR/EXTERIOR se ambalează în recipiente 

din material plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 4L și 14L. 

 

Tonuri de culoare: alb. 

 


