
Természet inspirálta színek
EGYRÉTEGÛ FALFESTÉKEK 

ÉS KONYHA-FÜRDÔSZOBA FESTÉKEK



pitypang

mexikói sárga

narancs

provance-i sárga

latin sárga

holland narancs

tejkaramella

tojáshéj

terrakotta

tengerkék lime

lila akác

almazöld vadszilva

ázsiai liliom burgundi vörös

olasz cappuccino gesztenyekrémpink

bíborpúder antik kerámia hófehér

aranyhomok eperhab pisztácia

tündérkék frappé kajszibarack barackvirág

rózsagyöngy sivatagi rózsa babakék konyha
fürdôszoba

fehér

A tervezésnél kérjük fi gyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérô benyomást kelthetnek.

A természet inspirálta

zöldek
kékek

sárgák
narancsok

barnák
vörösek

hófehér



[vadszilva]

[tengerkék]



TENGERKÉK

LILA AKÁC

VADSZILVA

LIME

ALMAZÖLD

Zöldek – kékek

A füvek és fák vibráló zöldje, 
a varázsütésre kivirító virágok 
vidámságot sugárzó színei, az ég kékje 
– mindezt mostantól ott láthatja otthona 
falán, hogy derût és frissességet 
vihessen minden napjába, akár 
süt odakinn a nap, akár beborult.

A tervezésnél kérjük fi gyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérô benyomást kelthetnek.



[tejkaramella]

[terrakotta]



TOJÁSHÉJ

NARANCS

TEJKARAMELLA

MEXIKÓI SÁRGA

TERRAKOTTA

PITYPANGPROVANCE-I SÁRGA

LATIN SÁRGA

HOLLAND NARANCS

 Sárgák – narancsok

Napsugaraktól ihletett színekben 
fürödhet a lakás, melengetôen, 
rég elmúlt és elkövetkezô szép 
napok hangulatát idézve fel.
Napsütötte, jókedvet árasztó
árnyalatainkkal minden nap 
felelevenítheti emléküket 
– a nappaliban, vagy a hálóban. 

A tervezésnél kérjük fi gyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérô benyomást kelthetnek.



[olasz cappuccino]

[gesztenyekrém]

[antik kerámia]



ÁZSIAI LILIOM

GESZTENYEKRÉM

PÚDER

BURGUNDI VÖRÖS OLASZ CAPPUCCINO

PINK BÍBOR

ANTIK KERÁMIA

Barnák – vörösek

Bársonyos melegséget árasztó 
árnyalatok, különleges barnák, 
bíborok és vörösek,
az avar tarkasága... 
a jó meleg szobába csalogató 
meghitt színek, melyek között 
igazán kikapcsolódhat az ember, 
egy pohár teát vagy kávét 
szürcsölgetve.

A tervezésnél kérjük fi gyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérô benyomást kelthetnek.



[hófehér]
[hófehér]



HÓFEHÉR

Hófehér

A mindent betakaró fehérség 
tisztasága semmivel nem hasonlítható. 
Vászon ez, amelyre kéz még nem 
festett, háborítatlan felület, amely 
nemcsak a szemet kápráztatja el, 
hanem arra is csábít, hogy a legkülön-
félébb színeket próbáljuk hozzá. 
De ha ellenállunk ennek a késztetésnek, 
újra és újra megcsodálhatjuk 
a frissen hullott hó mesebeli varázsát. 
A négy fal között is. 



[babakék]

[pisztácia]

[frappé]

[kajszibarack]

[aranyhomok]



FEHÉR

TÜNDÉRKÉK

KAJSZIBARACK

PISZTÁCIA

SIVATAGI RÓZSA

BABAKÉK

RÓZSAGYÖNGYBARACKVIRÁG

EPERHABARANYHOMOK

FRAPPÉ

Konyha – Fürdôszoba

Miért ne öltözhetne vidám színekbe 
a konyha és a fürdôszoba is? 
A Héra Decor falfestékkel a lakásnak ezt 
a részét is a kedve szerinti árnyalatokra 
festheti, nem kell a párásodás kellemetlen 
mellékhatásaitól tartani, hiszen ezek 
a festékek páraáteresztôek, 
és penészgátló adalékot tartalmaznak. 
Válogasson bátran színeinkbôl,
és az eredménynek csak a képzelete 
szabhat határt!

A tervezésnél kérjük fi gyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérô benyomást kelthetnek.



A felület elôkészítése

A megfelelô tapadás érdekében a régi, sérült, pikkelyes falfelületek esetében a pergô, rosszul 
tapadó festékréteget távolítsa el. A nagyobb repedéseket spatulyával szélesítse ki és nedvesítse 
be vízzel a glettanyag tapadása érdekében.

A széles-mély repedést töltse ki lassan száradó gipsszel, amire friss állapotban helyezzen 
üvegszövet csíkot. A csíkot újra fedje be egy réteggel. 
A kisebb felületi hibákat UNIKITT mestertapasszal tudja kijavítani. Ha a falfelület nem kellôen 
sima vagy rossz minôségû, glettelje az egész felületet PROGOLD TÜKÖRGLETT 
beltéri porglettel.

Száradás után az egész felületet dörzsölje át finom csiszolóval. 
Penészesedés esetén használjon HÉRA penészgátló lemosó oldatot.
A falfelület szívóhatásának kiegyenlítésére, a foltosodás elkerülésére használjon 
HÉRA FALFIX diszperziós mélyalapozót (ezáltal kevesebb festékre lesz szükség). 
Felhordását korongecsettel célszerû végezni, a mélyalapozó intenzív bedörzsölésének 
érdekében, de korongecset hiányában hengerrel is elvégezhetô.

A festés

A festést mindig a helység sarkainál, éleinél kezdje az ecsettel. A hengerezést addig kell 
megkezdeni, míg a kifestett sarkoknál, éleknél nedves a festék. Ha a megszáradt felületre 
még egy festékréteg kerül, akkor az a különbözô festékvastagság miatt illesztésnek, 
foltosnak tûnik.

Óvatosan mártsuk a hengert a festékbe és ügyeljünk arra, hogy a henger tengelynyílásába 
ne kerüljön festék. A lehúzó rács segítségével oszlassa el a hengeren a festéket.
Elôször „V” alakban hordjuk fel hengerrel a festéket. Az így felhordott festék mennyiséget 
keresztirányú hengerezéssel egyenletesen oszlassa el.
Végül függôleges mozdulatokkal hengerelje át újra az egész felületet

A festékmennyiség kiszámítása

Az oldalfalak szélességének összege (m) szorozva a helység magasságával (m), így meg-
kapja a falfelületek összterületét (m2). Minden festéken fel van tüntetve, hogy 1 liter az adott 
festékbôl hány m2 felületre elég. Amennyiben két réteget festéket visz fel a falra, úgy 
dupla festékmennyiségre van szükség mivel a festékeken megadott kiadósság általában
egy rétegre vonatkozik. A számítás során vegye figyelembe, hogy a durva, strukturált 
felületek több festéket igényelnek, mint a sima felületek, ezért vásárlás során tervezzen be 
elegendô tartalékot is!

Hogyan használjuk?



ESZKÖZÖK

HÉRA DECOR FESTÔHENGER
EGYRÉTEGÛ FESTÉKHEZ

Rövidszôrû henger, kifejezetten sûrû 
halmazállapotú egyrétegû festékekhez.
A hengert használat után alaposan meg
kell tisztítani. A tisztítást mindig a festék
oldószerével végezzük. A hengerpalástot 
a végén ajánlatos mosószeres vízben is 
átmosni.

HÉRA DECOR FESTÔHENGER
(HOSSZÚSZÔRÛ)

HÓFEHÉR FESTÉKHEZ

A hosszúszôrû hengerek sok festék-
anyagot vesznek fel, és ezzel lehetôvé 
teszik, hogy az erôsen nedvszívó 
felületeket is egy húzással befessük, 
ill. a kisebb egyenetlenségeket,
mélyedéseket tökéletesen
befedjük. A hengert használat után 
alaposan meg kell tisztítani. A tisztítást 
mindig a festék oldószerével végezzük. 
A hengerpalástot a végén ajánlatos 
mosószeres vízben is átmosni.

Fontos tudnivalók

HÉRA DECOR Egyrétegû belsô falfestékhez rövidbolyhú hengert (pl.: HÉRA DECOR 
festôhenger Egyrétegû falfestékhez) használjon, míg a HÉRA DECOR Konyha/fürdôszoba 
festékhez és a HÉRA DECOR HÓFEHÉR FALFESTÉKHEZ válasszon Decor Festôhengert 
(hosszúszôrû).

Festés elôtt szabadon hagyva a teljes falfelületet takarja le bútorait és padlóját fóliával. 
Áramtalanítson a villamos szerelvények leszerelése elôtt, majd a vezeték végeket szigetelje le!
A be nem festendô részeket ragassza körbe festékvédô szalaggal. A festést mindig az ablak 
felöli falon kezdje! Ha az egész helységet újrafesti, elsôként a mennyezetet festését végezze el! 
Második réteg felhordása esetén várjon az elsô réteg megszáradásáig (kb. 2 órát)! 
A lecseppent festéket még nedves állapotban mossa fel, mert a száradást követôen csak erôs 
oldószerekkel (pl. nitrohígítóval) távolítható el! A festéket mindig a megadott használati útmu- 
tatónak megfelelôen használja fel! 
A festés végeztével szellôztesse át a helységet!


