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3in1: acoperă, egalizează, asigură aderența
Domeniu de utilizare: Se utilizează pentru vopsitorii la interior și exterior noi sau existente
tencuite, gletuite și pe plăci de gips-carton care au capacitate de absorbție variabilă. Echilibrează
absorbția acestora și ajută la evitarea defectelor datorate la aplicarea vopselelor colorate, asigurând
astfel un finisaj mai adecvat, mai uniform. Contribuie la reducerea consumului de vopsea în
același timp asigură o acoperire excelentă al acestuia.
Recomandat în special ca amorsă și prim strat de vopsea în sistem cu vopsele lavabile de interior
și exterior.
Se poate colora pe sistemul de nuanțare PPG Trilak sau cu pasta de colorat Héra!

Randament:
de aplicare)
Straturi recomandate:
Diluare:

12 m2 /l într-un strat (în funcție de tipul suportului și modul

Timp de uscare la 23C:
Timp de reaplicare la 23C:

2 ore.
2 ore.

1 strat.
la nevoie cu apă, în procent de max. 10%.

Pregătirea suprafeţei: Se înlătură pe cale mecanică stratul de vopsea învechit și se corectează
defectele tencuielii.
Suprafața de aplicare trebuie să fie rezistentă, fără fisuri, compactă, curată și uscată.
Mod de aplicare: după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula sau cu rola.
După vopsire uneltele și eventualele pete nedorite se spală imediat cu apă. Vopseaua uscată poate
îndepărtată numai cu solvenți agresivi. După utilizare recipientul trebuie închis cu grijă.
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.
Valoarea declarată pentru randament este doar informativă, deoarece substraturile și metodele de
aplicare pot varia foarte mult.
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, pigmenți, aditivi.
Valori limită acceptate în UE pentru acest produs (A/c): 40 g/l (2010)
Acest produs conţine maxim 5 g/l COV.

Cerințe de siguranță:
P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta
produsului.
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
EUH208 Conține 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă şi masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1). Poate provoca o reacție alergică.
EUH210 Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Conține un produs biocid: C(M)IT/MIT (3:1).

Ambalare:
Produsul HERA AMORSĂ PIGMENTATĂ ALBĂ se ambalează în recipiente din material
plastic, închise etanș, etichetate corespunzător, de capacitate 5L și 10L.
Tonuri de culoare: Alb/bază L.

