
Héra interior wall paint  -Хера интериорна боя  
 

Интериорна боя за стени ,отлична покривност : ,разтворим във вода,лесен за нанасяне, 

податлив на замръзване 

 

 

 

Област на приложение: След подготовка на повърхността, директно приложима към 

измазана, варосана или всяка друга вътрешна стена, повърхност от гипсокартон, 

инкрустиран тапет, стъклена тъкан. 

 

Лесен за нанасяне, отличната непрозрачност е съпроводена с висока белота. Матовото 

покритие дава привлекателен дизайн. Не ограничава естественото дишане на стената,  

пропусклив за въздуха и парите. 

 

Може да бъде оцветен в пастелни нюанси; В този случай, стената трябва да бъде 

предварително обработена с грунд грунд HERA Falfix . 

 

Покривност: 9 м
2
 /литър за един слой  

 

Препъръчителен брой слоеве: 2-3 слоя  

 

Разреждане: Ако е необходимо ,  за първия слой разреждане с максимум 15 % вода ,за 

втория максимум  5% с вода.  

 

Време на съхнене при температура  23 C: 2 часа 

 

Нанасяне : След хубаво ръзбъркване с мече или пръскане  

 

Подготовка на повърхността: Стара насипна, разпадаща се мазилка и слой боя трябва 

да се отстрани механично. Всички дефекти на мазилката трябва да бъдат ремонтирани. 

След нанесена гладка мазилка  или гипсова мазилка, абсорбцията на стената трябва да 

бъде изравнена с грундиращ грунд HÉRA Falfix .  

 

След боядисването, всички инструменти  трябва да бъдат незабавно измити, тъй като 

изсушената боя може да бъде отстранена само със силни разтворители. След употреба 

внимателно затворете контейнера. 

Характеристиките на приложение зависят от  условията  и качеството на основната 

повърхност. Не можем да поемем отговорност за повреди, причинени от приложения, 

различни от препоръчаните. 

  

Срок на годност : 2 години (съхранено при температура 5-25 C) 

Състав: Запълващи материали, вода, дисперсионен свързващ материал, пигменти 

Граница на ЕС за този продукт (A / A): 30 g / l (2010 г.). 

Този продукт съдържа максимално 30 g / l ЛОС. 

Инструкции за безопасност: Продуктът принадлежи към клас на пожарна защита „D“  

Manufacturer: TRILAK Festékgyártó Kft. 

 H-1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. 

 Tel.: +36-1-421-6141;Internet: www.trilak.hu;PPG (with black and white 

logo) A PPG Brand 

Отлична непрозрачност 



 

 

 

 

 

 


