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Super acoperire chiar în 1 strat 

Suprafață uniformă, fără dâre 

Extra alb 

 

Domeniu de utilizare: Héra Professional Latex este o vopsea albă pentru interior, 

recomandată pentru vopsirea suprafețelor interioare rezistente la spălare: pereți, tavane, 

gletuite sau tencuite, plăci de gips carton sau suprafeţe deja acoperite cu vopsea lavabilă. Se 

aplică ușor, are putere mare de acoperire, cu grad de alb excelent. Pelicula este uniformă, 

mată, fără urme de trafalet și permite aerisirea naturală a peretelui. Poate fi nuanțat în culori 

pastelate pe sistemul de nuanțat PPG Trilak sau cu paste de colorat pentru vopsele lavabile. 

 

Randament: max. 10-12 m2/l într-un strat. 

Straturi recomandate: 1-2. 

Diluare: cu apă, în procent de max. 10% la primul strat și nediluat la al doilea 

strat. 

Timp de uscare la 23C: 4 ore. 

Timp de reaplicare la 23C: 2 ore. 

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

pulverizare. 

 

Pregătirea suprafeţei: Suprafața de aplicare trebuie să fie rezistentă, fără fisuri, compactă, 

curată, uscată și amorsată anterior cu Dispersit Amorsa Perete sau cu Héra Falfix. După 

vopsire uneltele și eventualele pete nedorite se spală imediat cu apă. Vopseaua uscată poate fi 

îndepărtată numai cu solvenți agresivi (ex. diluant nitro). După utilizare recipientul trebuie 

închis cu grijă! 

 

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

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

 

Compoziţie: liant, pigmenți anorganici, materiale de umplutură, aditivi, apă. 

 

Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/a): 30 g/l (2010) 

Acest produs conţine maxim 30 g/l COV. 

 

EUH208: Conţine amestec de 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-onă (nr. EC:247-500-7) şi 2 

metil-2H-izotiazol-3-onă (nr. EC:220-239-6) 3:1 si 1,2 benzizotiazol 3(2H)-ona. Poate 

provoca o reacţie alergică. EUH21: Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase 

la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. 

 

Conține produs biocid TP6 - Conservanți pentru produse în timpul depozitării. 

 

Recomandări: A nu se lăsa la îndemâna copiilor; Dacă este necesară consultarea medicului, 

țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. 

 



 

 
 
 
 
 
 

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 PROFESSIONAL LATEX se ambalează în recipiente din material plastic, 

închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate de 2.5L și 15L. 

 

Tonuri de culoare: alb. 

 


