
HERA Premium добавка против мухъл 

Биоциден фунгицид и добавка против мухъл за вътрешни бои 

 

Предимства 

• Осигурява защита срещу мухъл и гъбички  

• Особено подходящ за влажни помещения, бани, кухни  

Предлага се в опаковка 

105 мл  

Технически данни 

Област на използване 

Добавка за боя за дисперсионни стенни бои за 

вътрешни повърхности. Добавената по този 

начин вътрешна боя за стени може да се 

използва за превантивни цели върху стенни 

повърхности, където е вероятна поява на 

плесени. 

Брой цветове / оцветяване  -  

Външен вид Млечно бяла течност 

Изисквания към 

материалите / издателска 

дейност 

Добавете 35 ml добавка към 2,5 l боя, 70 ml 

добавка към 5 l боя и 210 ml добавка към 15 l 

боя. 

Начин на приложение 

Методът на нанасяне на добавената боя е 

същият като нанасянето на оригиналния 

продукт.  

Брой слоеве   



Време за сушене Добавката не влияе на времето за сушене. 

Разреждане 

Поради съдържанието на комплекта активна 

съставка не е разрешено, продуктът е готов за 

употреба. 

Когато се добавя към вътрешна дисперсионна боя, тя осигурява свойства против мухъл. 

PT7 биоцид.  

 

Обърнете внимание на безопасността при използване на биоциди! Винаги четете 

етикета и инструкциите за употреба преди употреба.  

Описание на продукта 

Условия за употреба:  

 

Обработка и приготвяне:  

Хомогенизирайте съда, съдържащ добавката, като разклатите добре преди добавяне.  

 

Приложение:  

Вече мухлясалата повърхност на стената трябва да се почисти от мухъл с подходящо 

средство за отстраняване на мухъл.Грундира се с дълбокопроникващ грунд –Primalex 

Primer , разреден според абсорбционната способност на повърхността. Добавката 

против мухъл Héra Premium трябва да се смеси старателно с вътрешна боя за стени Hera  

или Primalex . Смесете 35 мл за 2,5 л боя за стена, 70 мл за 5 л боя за стена, 105 мл за 

7,5 л боя за стена . Така приготвената боя трябва да се нанесе върху повърхността по 

стандартни техники за боядисване.  

 

Забележка:   

Изискванията за материала зависят, наред с други неща, от метода на полагане и 

повърхността. Посочените стойности са само за информация. Точната стойност на 

изискването за материал трябва да се определи, ако е необходимо, върху повърхността 

на стената, която ще бъде покрита. За да се постигне адекватна издръжливост и защита, 

е необходимо да се нанесе горното количество материал върху повърхността. Освен 

това, предложените слоеви конструкции във всички случаи са препоръки доколкото ни 

е известно и не освобождават потребителя от проверка на конкретната повърхност, 

която ще бъде боядисана. Приложните свойства на продукта могат да бъдат силно 

повлияни от условията на употреба и качеството на основата. Не можем да носим 

отговорност за грешки, произтичащи от използването на боята, различна от 

препоръчаната, поради липса на професионални познания за боята.  

 

Температура на обработка:  

Не използвайте боя, смесена с добавки против мухъл при температури под + 5 ℃, което 

означава температурата на въздуха, материала и основата.  

   


