HERA DESIGN
Vopsea de interior pentru pereţi cu efect metalizat
 spect radiant, design strălucitor. Vopseaua cu efect metalic conferă un aspect cu
A
adevărat strălucitor căminului Dumneavoastră.
Domeniu de utilizare:
 ste o vopsea decorativă pentru realizarea unor finisaje interioare de maximă
E
exigenţă. Numai fantezia poate să impună limite, pentru că vopseaua se poate
aplica atât pe un perete întreg- creând un aspect rustic modern, dar şi pe zone mai
mici pe care dorim să le decorăm pentru a personaliza căminul nostru.
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI:
1. Suprafaţa suport trebuie să fie curată, uscată, fără praf sau alte impurităţi.
Înlăturaţi prin raşchetare straturile vechi deteriorate (cojite, desprinse) de
tencuială sau vopsea (de ex. zugrăveli cu var, vopsea pe bază de clei, adeziv
pentru tapet).
2. Reparaţi defectele mici ale suprafeţei cu chit profesionist. Dacă suprafaţa nu
este îndeajuns de plană, sau este de calitate slabă, gletuiţi întreaga suprafaţă
cu Glet oglindă pulbere PROGOLD. După aceea şlefuiţi suprafaţa.
3. Pentru prevenirea formării petelor, impregnaţi suprafaţa cu Grund de adâncime
HERA SUPERFIX. Astfel se va reduce şi consumul de vopsea. Se recomandă
aplicarea cu pensula, în vederea pătrunderii intense a grundului în suprafaţă.
APLICARE
1. Amestecaţi bine vopseaua! Vopseaua este gata de aplicare.
2. Vopseaua HERA Design cu efect metalic se aplică într-un singur strat pe stratul
suport grunduit în prealabil cu Grundul HERA Design EFECT. Utilizaţi pentru
vopsire pensula HERA Design EFECT, burete sau cârpe.
3. În timpul pauzelor de lucru mai scurte, uneltele folosite pentru vopsire se vor
păstra în vopsea sau în apă. Uneltele se spală imediat după întrebuinţare cu apă.
4. Vopseaua HERA Design cu efect metalic se poate colora la nuanţa dorită
conform paletarului de culori, cu ajutorul aparatului de mixarea culorilor Trilak
 roprietăţile de punere în operă ale produsului sunt influenţate în mare măsură de
P
condiţiile de utilizare şi calitatea suprafeţei stratului suport. Producătorul nu-şi
asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu
recomandările sale.
Timp de uscare, la 23°C: 2 ore
Reaplicare, la 23°C: 2
 ore
Nu se va vopsi la temperaturi ale încăperii sau vopselei mai mici de +5°C.

Termen de garanţie: 2 ani (păstrat în ambalajul original nedeschis, la temperaturi
între 5-25) A SE FERI DE ÎNGHEŢ !
Compoziţie:materiale de umplere, apă, pigmenţi, liant pe bază de dispersii
Componenţi periculoşi: -
Valori limită COV acceptate în UE pentru acest produs (A/l) : 200 g/l (2010).
Acest produs conţine max 200 g/l COV.
NORME DE SECURITATE: C
 lasa de combustibilitate C0
S2

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

S46

În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul)
sau eticheta.

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei
departamentului cercetare - dezvoltare al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi
propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul
aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se
asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe
tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs.

