
 

 
 
 
 
 
 

 

                                            FISA TEHNICA 

Denumirea 
comerciala 

HÉRA ADITIV ANTI-MUCEGAI 

pentru vopsele de interior 
Cod  

Valabila de la data de 21.01.2021 

Editia 0 Revizia 0   

 

Utilizați biocidele în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs 

înainte de utilizare. 

 

Caracteristici: aditiv pentru vopsele pentru prevenirea formarii mucegaiului. 

Domeniu de utilizare: se adaugă la vopselele de interior Héra, Héra Premium și Héra 

Professional 

Mod de aplicare: suprafețele cu mucegai se vor curăța cu Héra Soluție anti-mucegai în 

conformitate cu modul de utilizare al produsului. După aceea se va aplica amorsa Héra Falfix diluată în 

funcție de capacitate de capacitatea de absorbție a suprafeței tratate. Amestecați bine aditivul anti-mucegai 

Héra Premium cu vopseaua de interior Héra. Se vor adăuga 35 ml de aditiv anti-mucegai Héra Premium la 2,5 

l de vopsea, 70 ml la 5 l de vopsea și 105 ml la 7,5 l de vopsea. Vopseaua astfel preparată va fi aplicată pe 

suprafață dată cu metodele și tehnicile de vopsire obișnuite. 

Tip produs: PT7 

Substanță activă biocid: 3-iodo-2-propynyl-butylcarbamate (IPBC) (CAS: 55406-53-6, EINECS:259-627-5): 

10% 

Compuși periculoși: 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) 

H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. 

H318 Provoacă leziuni oculare grave. 

H373 Poate provoca leziuni ale laringelui. 

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  

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

P280 Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor sau a feței. 

P273 Evitați dispersarea în mediu. 

P260 Nu inspirați vaporii. 

P391 Colectați scurgerile de produs. 

P314 Consultați medicul, dacă nu va simțiți bine. 

P362 + P364 Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. 

P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. 

P333 + P313 În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. 

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. 

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. 

P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și 

internaționale. 

 

Valabil până la: până la data înscrisă pe ambalaj (ziua/luna/anul) depozitat in ambalajul original intact la o 

temperatură cuprinsă între +5° și +30° C. 

 

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 ADITIV ANTI-MUCEGAI se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, 

etichetate corespunzător, de capacitate de 105ml. 


