„Albul e ca lumina soarelui, uneşte şi cuprinde toate culorile.”

Albul este culoarea culorilor.
Dorim să prezentăm culoarea albă dintr-o altă perspectivă în catalogul nostru astfel încât pe lângă
prezentarea produselor noastre să vă oferim o introducere în lumea magică a culorilor.
Această culoare indispensabilă apare în zece sortimente de vopsele de culoare albă Trilak, astfel
încât toată lumea să găsească varianta corespunzătoare fie că este vorba de nevoi tradiţionale sau
speciale.

Dicţionarul explicativ al limbii române
„Alb: Care are culoarea zăpezii”

Hera Superfix amorsã de adâncime
pe bazã de dispersie
Conferă o aderenţă mai bună vopselei, nu împiedică aerisirea naturală a suprafeţei tratate, este
permeabilă la aer. Reduce necesarul de vopsea şi astfel zugrăvitul devine mai economic. Folosirea
lui împiedică apariţia petelor după vopsire şi asigură o aderenţă mai bună vopselei. Reduce şi
compensează efectul de absorbţie a suprafeţelor de tencuială pe bază de var, gips, beton etc.
şi astfel împiedică apariţia petelor datorită absorbţiei neuniforme. Cu utilizarea grundului nediluat
creşte solidificarea suprafeţei de tencuială, suprafeţele vechi deja calcaroase devin vopsibile.

amorse

Hera Gletfix amorsã pentru interior
pe bazã de dispersie
Se utilizează mai ales la tratarea suprafeţelor interioare gletuite cu gips. Măreşte aderenţa vopselei,
nu împiedică aerisirea naturală ale suprafeţelor tratate, este permeabilă la aer. Reduce efectul de
absorbţie ale suprafeţelor de tencuială pe bază de var, gips, beton, împiedică apariţia petelor cauzate
de absorbţia neuniformă. Reduce necesarul de vopsea, astfel zugrăvitul devine
mai economic.

„Culoarea albă influenţează sufletul ca o tăcere adâncă, absolută.
Astfel de voce ar fi trebuit să aibă pământul în zilele albe ale Erei Glaciare.”
Wassily Kandinsky

Diszperzit Vopsea de perete pentru interior
pe bazã de dispersie – alb
Se utilizează pentru suprafeţe interioare tencuite de perete,
beton, gips, gipscarton, ciment de azbest ,cărămidă.
Este mată, asigură o acoperire bună.
Este permeabilă la aer şi vapor de apă, nu împiedică aerisirea
naturală al peretelui.

„Fără alb nu există negru, fără negru nu există umbră şi lumină.”

clasice
Fresco vopsea pe bază de var pentru interior
Pe lângă păstrarea caracteristicilor originale bune ale varului stins, vopseaua interioară de var Fresco
asigură o aplicare mai uşoară şi aspect mătăsos. Poate fi utilizată ca vopsea igienizantă folosită
pentru zugrăvirea pereţilor interiori ale depozitelor, pivniţelor, locuinţelor, caselor din chirpici. Are
o capacitate extraordinară de permeabilitate la aburi şi degajă un miros proaspăt de var, nu conţine
solvenţi sau aditiv biocid.

cel mai popular

Héra Interior vopsea pentru interior

– alb curat

Poate fi aplicată direct pe pereţii interiori tencuiţi, văruiţi, pe tapet cu rumeguş, gipscarton deja vopsit
cu alte vopsele pe bază de dispersie. Poate fi aplicată uşor, capacitatea excelentă de acoperire este
combinată cu un alb impecabil. Acoperirea mată conferă un aspect estetic. Nu împiedică aerisirea
naturală a pereţilor, este permeabilă la aer.

„Culoarea albă este învăluită în tradiţie şi simbol”
Moholy-Nagy László

Héra Professional vosea albă pentru interior
Este o vopsea cu o capacitate extraordinară de acoperire, lavabilă şi rezistentă
la frecare. Este recomandată pentru suprafeţe de perete interioare expuse la murdărire.
Acoperirea permeabilă la aer nu împiedică aerisirea naturală ai pereţilor.

„Şi tu ştii ce picturi cu colorit special au pictat
cu culoarea albă anumiţi pictori moderni.”
Vincent Van Gogh

Héra Kolor vopsea interioară premium cu luciu de mătase
Este recomandată pentru reabilitarea decorativă şi estetică pe termen lung ale suprafeţelor de perete
şi tavan ale locuinţelor, birourilor, magazinelor, hotelurilor expuse la murdărie. Este durabilă, rezistentă
la frecare, la zgârieturi, lavabilă, dezinfectabilă şi asigură aerisirea naturală ai pereţilor. Poate fi
aplicată pe tencuială, beton, ciment de azbest, gipscarton, tapet, tapet din fibră de sticlă, lemn.

premium

Héra vopsea pentru interior antimucegai
Oferă protecţie îndelungată pereţilor: previne şi împiedică petele de
mucegai şi de alge. Este recomandată pentru vopsirea suprafeţelor
tratate în prealabil cu soluţie antimucegai Hera.

specialităţi

Héra Folttakaró vopsea de perete

pentru acoperire de pete

Este folosită pentru vopsirea pereţilor interiori, ale tencuielilor de var, beton, pereţii acoperiţi
de funingine, fum de ţigară şi celor afectaţi de infiltraţii de apă. Este o vopsea albă cu o
capacitate bună de acoperire, care izolează bine petele cauzate de infiltraţii de apă
şi suprafeţele afectate de fum de ţigară. Este permeabilă la aburi, rezistentă la apă şi
detergenţi, şi la frecare. Împiedică reapariţia petelor de rugină.

Grunduri
După terminarea lucrărilor de zidărie şi de gletuire, recomandăm tratarea cu grund, deoarece astfel se
poate împiedica apariţia petelor după vopsire. Conform experienţelor noastre, soluţia de impregnare
nediluată reduce efectul de absorbţie ale suprafeţelor pereţilor. Dat fiind că sporeşte soliditatea suprafeţei
tencuielii, suprafeţele vechi pot fi zugrăvite din nou. Ajută la aderenţa vopselei, reducând astfel necesarul de
vopsea şi vopsitul devenind mai rentabilă.

Vopsele clasice şi populare
Suprafeţele pregătite cu grund pot fi vopsite cu Diszperzit şi Fresco. Ambele produse pot fi utilizate pentru
vopsirea suprafeţelor interioare, beton, gips, gipscarton, ciment de azbest şi de cărămidă tencuite. Cea
mată are o capacitate mare de acoperire, este permeabilă la vapori de apă şi aer, nu împiedică aerisirea
naturală a pereţilor.
Vopseaua pentru interior Héra Interior este cel mai popular şi mai adecvat produs Trilak pentru suprafeţe
interioare tencuite, văruite sau alte suprafeţe deja vopsite cu vopsea pe bază de dispersie.
Nu împiedică aerisirea naturală a pereţilor, fiind permeabilă la vapor de apă şi aer.

Vopsele Premium
Héra Professional are o capacitate de acoperire excepţională, este lavabilă şi rezistentă la frecare,
conţine latex. Stratul este permeabil la vapor de apă şi aer şi nu împiedică aerisirea naturală ai pereţilor.
În contrast cu aceasta, vopseaua Héra Kolor Premium cu luciul mătăsii este adecvată pentru executarea unor suprafeţe decorative şi estetice durabile în locaţii cu trafic intens din locuinţe, birouri, magazine,
şcoli, restaurante, hoteluri. Datorită compoziţiei sale, aceasta este rezistentă la uzură, la frecare, este
lavabilă şi poate fi dezinfectată. Asigură aerisirea naturală ai pereţii.

intensitatea albului

Ghid de vopsire Trilak

Héra Professional vopsea Héra Kolor vopsea pentru interior
pentru interior, premium, mat
premium cu luciu de mătase

Fresco vopsea pe bază de var pentru interior

Hera interior vopsea pentru interior

Diszperzit vopsea de perete
pentru interior pe bază de dispersie

durabilitate, lavabilitate
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