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MÁLYVA MISZTIKUM

SELYEMHATÁSÚ
B ELTÉRI FALF EST ÉK

BORDÓ SZENVEDÉLY

LÁGY VIOLA
ZÖLD PIKANTÉRIA

VIBRÁLÓ LILA

SÁRGA BŰVÖLET

Alkalmazási terület
Válassza a Héra Design festékcsalád
Selyemhatású termékeit, ha otthonát
valóban modern, designos színekkel
szeretné újjávarázsolni. A HÉRA DESIGN
selyemhatású belső falfestékekkel kialakított bevonat tartós, kopásálló, dörzsálló,
karcálló, mosható, fertőtleníthető, és biztosítja a fal természetes szellőzését.
A HÉRA DESIGN selyemhatású belső
falfesték felhordható vakolatra, betonra,
gipszkartonra, tapétára, üvegszövet
tapétára (pl. Progold, Waltex tapétára)
stb. több évi használat után egyszerű átfestéssel felújítható.
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PINK LENDÜLET
PINK LENDÜLET

VIBRÁLÓ LILA

LÁGY VIOLA
LÁGY VIOLA

KASMÍR BARNA
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MÁLYVA MISZTIKUM

VIBRÁLÓ LILA
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SELYEMHATÁSÚ

ZÖLD PIKANTÉRIA
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SÁRGA BŰVÖLET
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ANGOL VÖRÖS

EFFEKTHATÁSÚ
B E LT É R I FA L F E S T É K
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A HÉRA DESIGN effekthatású festék egy
antik hatást adó bevonatrendszer dekoratív
rétege. Alkalmazásával exkluzív, mediterrán
hangulatot idéző falfelületet képezhetünk.
Különösen alkalmas lakások, irodák, szállodák belső tereinek dekorálására. Rendkívül
egyszerűen felhordható, a festés „elronthatatlan” vele.

EZÜST FENYŐ

Alkalmazási terület

Eltűnteti a fal egyenetlenségeit, hibáit, ugyanakkor nagyon esztétikus hatású. Igazi kreatív
élményt ad felhasználójának már munka közben is!
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BOURBON KÉK

MAROKKÓI SÁRGA

SPANYOL NARANCS

ARANY OKKER
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ARANY OKKER
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METÁLHATÁSÚ

GYÖNGYHÁZ

GYÖNGYHÁZ

EZÜST

EZÜST

ARANY

B E LT É R I FALFES TÉK

Ezüst, arany és gyöngyház ragyogás – a káprázatos hatás garantált. A Héra Design metálhatású festék tündöklôvé teszi a teret, és különleges hangulattal
tölti be a szobát. A gyöngyház lágyabb, az ezüst kissé
erőteljesebb ragyogást kölcsönöz a falaknak, míg az
arany már maga a kirobbanó energia.

Alkalmazási terület
Igényes megjelenésű belső falfelületek díszítő festéke.
Csak a képzelet szabhat határt, hiszen a festéket, lehet
teljes falra is festeni – rusztikus modern hatást elérve,
vagy díszítő festékként használni kisebb felületekre, az
otthonunk egyedibbé tételére.
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EZÜST

katalogus_PRESS_0.indd 11

2011.06.27. 13:58:17

MÁRVÁNYHATÁSÚ

SÖTÉTSZÜRKE

B E LT É R I B EVO N AT

SÖTÉTZÖLD

VILÁGOSSZÜRKE
SÖTÉTVÖRÖS

KÖZÉPVÖRÖS
SÖTÉTBARNA
SÖTÉTOKKER

VILÁGOSBARNA
SÖTÉTZÖLD

Alkalmazási terület
A márványhatású felület mindig kellemes a szemnek.
A trendek évről évre változhatnak, de a márványfelület
mindenkor időtálló, és ugyanolyan jól mutat modern,
illetve klasszikus környezetben. Használd ki a Héra
Márványhatású beltéri bevonat kínálta lehetőségeket.
Fehér színben kapható, és Aquakolor színezőpasztával
a kívánt színárnyalat kikeverhető.

VILÁGOSZÖLD
SÖTÉTOKKER

VILÁGOSOKKER
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VILÁGOSZÖLD
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SÖTÉTOKKER
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Alapozás

A festék felhordása

Simítás

Miután spaklival eltávolítottuk a
régi, laza, pergő vakolat- és festékréteget és kigletteltük a falat, megkezdhetjük az alapozást. Teddy
hengerrel, függőleges, lefelé és felfelé irányuló mozgással felhordjuk
a falra a Héra Design Effekt alapozó falfestéket.

Az alapozóréteg megszáradása után megkezdhetjük az Effekt
falfesték felhordását, melyhez rugalmas, puhaszőrű, Héra Design
ecsetet használunk. Minél nagyobb felületen dolgozunk, annál
szélesebb ecsetet válasszunk.
Íves mozdulatokkal visszük fel a
festéket, mintha egy „x” jelet rajzolnánk a falra. Az anyag felhordása közben az ecset két oldalát
felváltva használjuk, a második
ecsethúzást ún. „fonák” mozdulattal végezzük el. A festék hengerrel
nem hordható fel!

A festék felhordása után 3–5perc
elteltével megkezdhetjük a fal
simítását. A boltokban, áruházakban kapható speciális Héra
Design simító eszközzel dolgozzunk, hasonló mozdulatokkal,
mint amit a festék felhordásához
alkalmaztunk.
A simítás során a festékben meglévő darabos fehér részeket simítjuk el. Fűrészporos tapétára is felhordható, ám ebben az esetben
puhaszőrű ecsettel simítsuk szét
a fehér festékszemcséket.
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HOGYAN HASZNÁLJUK
A FESTÉKET
KEFE HATÁS
Innovatív, len vagy vászon típusú anyag struktúráját
imitáló dekoratív hatás. A felhordás eredményeként
létrejövő vékony csíkok a termék fényvisszaverődései
miatt járulékosan háromdimenzióssá válnak, így mélységet nyernek, ezzel pedig utolérhetetlen jelleget adnak
a belső térnek.

ARANY
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1. Ha korábban még nem festett
felületen kívánjuk létrehozni ezt a
hatást, az első lépés az alapfelület
befestése súrolás álló, Héra Effekt
alapozó belső falfestékkel. A festést
végezzük előzetesen portalanított,
száraz felületen.

2. A kefe szőrét kb. 0,5 cm mélyen
merítsük bele a Héra Design metálhatású beltéri festékbe.

4. A hatás erősítése érdekében az
első réteg megszáradása (kb. 4–6
óra) után hasonló módon vigyük fel
a második réteget.

5. A végső hatás eléréséhez használt szerszám a kefe.
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3. A festéket hosszú, egyirányú
mozdulatokkal terítsük el a felületen, függőleges vagy vízszintes
irányban. A hatást egy munkamenetben, szünetet nem tartva
kell kialakítani az egész festendő
felületen.

2011.06.27. 13:58:24

DESIGN ECSET HATÁS
A hatást elsősorban modern belső terekben érdemes létrehozni, a szín élénkítése és jellegének kihangsúlyozása céljából. a díszítő hatás a megfigyelési ponttól, a megvilágítás
jellegétől és a felhordott Héra Design metálhatású festék
mennyiségétől, valamint az ecset mozgatási irányától függően változik.

EZÜST
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1. Ha korábban még nem festett
felületen kívánjuk létrehozni ezt a
hatást, az első lépés az alapfelület
befestése súrolásálló, HÉRA Effekt
alapozó belső falfestékkel. A festést végezzük előzetesen portalanított, száraz felületen!

2. A festék szétterítése előtt a Design márkájú ecsetet nedvesítsük
meg, majd nyomjuk ki belőle a
felesleges vizet! A festéket „X” irányú kézmozdulatokkal vigyük fel
a falra! Ügyeljünk arra, hogy a réteg ne legyen túl vastag, nehogy
megfolyások keletkezzenek. Az effektust egy munkamenetben, szünetet nem tartva kell kialakítani az
egész festendő felületen.

3. A hatás erősítése érdekében
az első réteg megszáradása (kb.
4–6 óra) után hasonló módon vigyük fel a második réteget!

4. A végső hatás eléréséhez használt szerszám az ecset.
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FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

FELHORDÁS

A régi laza, pergő vakolatot és festékréteget mechanikai úton
eltávolítjuk. A nagyobb felületi egyenetlenségeket tapaszolni,
majd csiszolni szükséges. Portalanítás után a szívóképesség
egyenletessé tétele érdekében Héra Falfix diszperziós mélyalapozóval kell a falfelületet kezelni.

A HÉRA Design Márványhatású festéket két rétegben kell alkalmazni. Két különböző tónusú
festék használatával a mintázat változatossága
növelhető.

VILÁGOSSZÜRKE
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1. Két színből álló márványminta
készítésekor az első réteg felhordásához a sötétebb árnyalatú festéket célszerű választani, mellyel
egy műveletben az egész felületet
bevonjuk.
Mindig rozsdamentes acélsimítót
használjunk. Egyszínű márványminta kialakításakor első műveletként szintén az egész felületre
hordjuk fel az anyagot.

2. A második réteg kb. 1 óra száradás után vihető fel. Különböző
színekből álló márványfelület készítésénél a rozsdamentes acél
spatula sarkaira helyezzünk el a
két színárnyalatból kis mennyiséget. Az egyszínű márványminta
esetén a második réteget foltokban hordjuk fel.

3. A két árnyalatot a rozsdamentes acél spatula billentésével
egyenként szorosan egymás
mellé kenjük. Ezután a spatula
teljes felületével lazán egy húzással egymásba keverjük a színeket. A spatula két szélén maradt
színárnyalattal a fal egy újabb
részen folytatjuk. Ha a spatulán
összekeveredett anyag marad,
az újabb márványfolt kialakításához már nem alkalmas.
Egy szín esetén kb. 10 perc száradás után újabb foltok felvitelével
kialakítjuk a kívánt mintázatot.

4. Ügyeljünk arra, hogy a már kész
felület félszáraz állapotban (kb. 25
perc) felfényezésre kerüljön.
Ennek során a spatulát a lehető
legkisebb szögben tartva, a felületre nyomva minden irányba addig
mozgatjuk, amíg a kívánt fényességet elérjük. E művelet alkalmazásával a márványozás során keletkezett felületi egyenetlenségek
eltüntethetők.
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TERMÉKINFORMÁCIÓK

Héra DESIGN Selyemhatású falfesték
Válassza a Héra Design festékcsalád Selyemhatású termékeit,
ha otthonát valóban modern,
designos színekkel szeretné újjávarázsolni. Dörzsálló, kopásálló
kivitelezésük miatt a Héra Design
festékek kiállják az idő próbáját,
moshatóságuk ellenére is megfelelő légzést biztosítanak a kezelt
felületeknek.
Választék:

A színes, selyemhatású fedőfesték
1 és 5 literes kiszerelésben kapható.

Alkalmazási terület:
A HÉRA DESIGN Selyemhatású
belső falfestékekkel kialakított
bevonat tartós, kopásálló, dörzsálló, karcálló, mosható, fertőtleníthető, és biztosítja a fal természetes szellőzését. A HÉRA DESIGN
Selyemhatású belső falfesték
felhordható vakolatra, betonra,
gipszkartonra, tapétára, üvegszövet tapétára, (pl. Progold, Waltex
tapétára) fára stb. Több évi használat után egyszerű átfestéssel
felújítható.

Héra DESIGN Effekt hatású falfesték
Antik, mediterrán hatású festék,
amely a régi, kiváló olasz művészeti hagyományt ötvözi a legmodernebb, legfejlettebb technológiával.
Választék:
A színes, antik hatású fedőfesték
1 literes kiszerelésben kapható.

Alkalmazási terület:
Az Effekt festék antik hatást adó
bevonatrendszer dekoratív rétege. Alkalmazásával exkluzív,
mediterrán hangulatot idéző falfelületet képezhetünk. Különösen
alkalmas lakások, irodák, szállodák belső tereinek dekorálására.
Rendkívül egyszerűen felhordható, ugyanakkor nagyon esztétikus
hatású. Igazi kreatív élményt ad
már munka közben is felhasználójának!

A tervezésnél kérjük figyelembe venni, hogy az eredeti festék és a papírra nyomott színek optikailag eltérő benyomást kelthetnek.
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