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Igienizare și protecție de durată 

Aplicare ușoară și rapidă 

Acoperire excelentă 

 

 

 

 

 

 

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

 

DESCRIERE PRODUS: 

Héra Antibacterian este o vopsea lavabilă albă cu efect anti-bacterian, pentru interior. Se utilizează pentru 

vopsirea suprafețelor interioare tencuite sau gletuite, plăci de gips carton sau suprafețe vopsite în prealabil cu 

altă vopsea lavabilă. Pe suprafață conferă o acțiune dezinfectantă de lungă durată astfel este recomandată 

pentru zugrăvirea încăperilor unde se solicită cerință de igienă adecvate (spitale, cabinete medicale, camere de 

copii, școli, grădinițe, băi, bucătării, etc.) Se aplică ușor, are putere bună de acoperire iar pelicula obținută este 

uniformă, mată, rezistentă la ștergere și protejează suprafața împotriva mucegaiului datorită agenților 

antimucegai. 

Poate fi nuanțat cu paste de colorat pentru vopsele lavabile. 

 

OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE: 

Suprafața de aplicare trebuie să fie rezistentă, fără fisuri, compactă, curată, uscată și amorsată anterior cu 

Dispersit Amorsă Perete sau cu grund-ul Héra Falfix. După vopsire uneltele și eventualele pete nedorite se 

spală imediat cu apă. Vopseaua uscată poate fi îndepărtată numai cu solvenți agresivi. După utilizare 

recipientul trebuie închis cu grijă! 

 

Randament: max. 14 m2/l într-un strat, în funcție de tipul suportului și modul de aplicare. 

Straturi recomandate: 2. 

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

strat. 

Timp de uscare la 23C: 2 ore. 

Timp de reaplicare la 23C: 6 ore. 

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

 

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

 

Ingrediente active: 1,2 benzisotiazolin-3-ona (nr. EC: 220-120-9, nr. CAS: 2634-33-5) – 0.03%. 

EUH 208: Conține amestec de 5-cloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ona (nr. EC: 247-500-7) și 2 metil-2H-

izotiazol-3-ona (nr. EC:220-239-6) 3:1 și 1,2 benzisotiazolin-3-ona. Poate provoca o reacție alergică. P102: A 

nu se lăsa la îndemâna copiilor. P273: Evitați dispersarea în mediu. P411: A se depozita la temperaturi care să 

nu depășească 30 °C. 

 

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. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Limită COV: COV limită UE g/l: cat. A/a: 30 (2010); COV Produs, max g/l: 30 produs în stare gata pentru 

utilizare. 

 

Nr aviz Ministerul Sănătății România: 4538BIO/02/12.24 

 

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 ANTIBACTERIAN se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, etichetate 

corespunzător, de capacitate de 4L și 15L. 

 

Tonuri de culoare: alb. 

 


