
Héra Külsı homlokzatfesték 

Nagyon kiadós 
tartós 
 

 

Nagy kiadósság, gazdaságosan felhasználható, idıjárásálló, 
környezetkímélı festék. 

Alkalmazási terület: Épülethomlokzatok és falfelületek, továbbá 

egyéb kül- és beltéri beton-, cement-, új azbesztcement, és 

gipszfelületek idıjárásálló festéke. Lég- és páraáteresztı bevonata a fal 

természetes szellızését nem gátolja.  

 

Választék: A matt bevonatot adó festék fehér színben 2 és 4 literes, 

12,5 és 25 kilogrammos kiszerelésben, a színes homlokzatfestékek 

TRILAK homlokzat és belsı falfesték színtáblázat színeiben kapható, 

illetve a gyártó cégtıl egyéb színekben megrendelhetı 25 kg-os 

kiszerelésben. A HÉRA KÜLSİ KOLOR 5 l és 15 l-es fémedényben 1 

alapfestékbıl több száz színben állítható elı TRILAK színkeverı 

berendezéseken.  

 

Felhasználási mód: Új, festetlen felületeket portalanítás után Cehali 

mélyalapozóval, vagy Falfix diszperziós mélyalapozóval-val kell 

beereszteni. Régi felületek bevonása elıtt a laza, pergı mészréteget, 

festékmaradványokat stb. mechanikai úton, kaparással el kell távolítani. 

A vakolathibákat ki kell javítani, majd a felületet portalanítani kell. Az 

elıkészített felületet ebben az esetben is Cehlin mélyalapozóval, vagy 

Falfix diszperziós mélyalapozóval kell elıkezelni. Kisebb repedések, 

illetve a felületi egyenetlenségek Deko simítótapasszal vagy Deko 

kültéri porgletttel javíthatók ki. Glettelés után a homogén 

szívóképesség elérése érdekében javasoljukFalfix diszperziós 

mélyalapozó ismételt használatát. Ezután lehet a falfelületre alapos 

felkeverés után a Héra Külsı Kolor festéket felhordani két rétegben. Az 

egyes rétegek felvitele között legalább 4 óra száradási idıt kell 

biztosítani. A festés történhet ecseteléssel, hengerezéssel vagy 

szórással. A Héra Külsı Kolor +5 °C-tól +30 °C-ig terjedı levegı- és 

falhımérséklet mellett hordható fel. Tőzı napon nem szabad festést 

végezni, mert a gyorsabb száradás esetenként rosszabb tapadáshoz 

vezethet. Ugyancsak nem célszerő erısen borult, esıre hajló vagy 

rendkívül párás idıben végezni a festést. Az egybefüggı, egyszerre 

látszó felületekre célszerő azonos gyártási dátumú terméket felvinni. 

Amennyiben ezzel kapcsolatban segítséget igényel, vegye fel a 

kapcsolatot a gyár képviselıjével. A Héra Külsı homlokzatfesték 

Aquakolor színezıpaszta és festékkelpasztellszínekre színezhetı. Festés 

után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, 

mert a megszáradt festék már csak erıs oldószerekkel (pl. nitrohígító) 

távolítható el!  

 

 


