EXCELENTNE EFEKTÍVNA.

RELIUS
VORSPRUNG DURCH

INNOVATIONEN

RELIUS Excellence
Chcete vynikajúce,ihneď viditeľné výsledky len s jedným náterom? A pritom ušetriť
čo najviac času? Potom je RELIUS Excellence pre Vás ideálna voľba. Tento nový
prémiový vnútorný náter s vysokou krycou schopnosťou a odolnosťou proti oteru
Vám poskytne jedným ťahom rozhodujúci náskok.

Vnútorná farba par excellence.

RELIUS Excellence
Náročné úlohy vyžadujú sofistikované riešenia. RELIUS Excellence poskytuje perfektné
výsledky už v jednom pracovnom kroku:
• Jednonáterová farba prémiovej kvality pre najkvalitnejšie vnútorné povrchy.
• Ideálna pre náročné aplikácie, ako sú lekárske ambulancie, nemocnice, škôlky,
školy, kancelárie, hotely a potravinárske prevádzky.
• Optimálna konzistencia pre ľahké miešanie a jednoduché a rýchle spracovanie.

• Dlhá doba otvorenia, vysoká produktivita maľovania aj na náročných plochách s
bočným svetlom.
• Elegantný, matný povrch s vynikajúcou žiarivou belosťou.
• Veľkosti balenia pre individuálne potreby: 3 l a 12,5 l.
• K dispozícii v bielej a vo viac než 10.000 odtieňoch podľa RELIUS Living Colours 2.0.
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Ideálna pre použitie v potravinárskom priemysle a v zdravotníckych zariadeniach:
RELIUS Excellence cielene zabraňuje šíreniu nebezpečných patogénov.
Povrch je účinne chránený proti mikrobiálnemu napadnutiu pomocou iónov striebra.

Excelentná aj pre životné prostredie.

Vyberte si farby aj z hľadiska ich vplyvu na Vaše životné prostredie.
RELIUS Excellence Vám pri tom pomôže:
• Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez
• Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou.
• Vhodné pre požitie v detských izbách v súlade s DIN EN 71-3.
• Šetrné k životnému prostrediu, bez APEO látok.
• Neobsahuje látky poškodzujúce zdravie a životné prostredie.
• Bez antifogging prímesí.
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zápachu - priestory môžu byť užívané okamžite po vymaľovaní.
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Vlastnosť

Excellence

DIN EN 13300
Krycia schopnosť
Oteruvzdornosť za mokra
Lesk
Maximálna veľkosť zrna

Trieda 1 (pri výdatnosti 8m2 /1l)
Trieda 1 (vysoko odolná proti oteru)
Matný, GU: <2.0 (85° podľa STN EN ISO 2813)
Jemné

Farebné odtiene

Biela
a viac ako 10.000 farebných odtieňov podľa
RELIUS Living Colours 2.0.

Balenie

3 l, 12,5 l

Spotreba

120 – 130 ml / m²

Spracovanie

Štetcom, valcom, striekaním.

Antibakteriálna ochrana povrchu

Pomocou iónov striebra.

Zdravie a životné prostredie

Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami,
bez zápachu, bez antifogging prímesí, bez APEO látok,
bez látok poškodzujúcich zdravie a životné prostredie.

Testy a certifikáty

Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou,
na migráciu určitých prvkov podľa DIN EN 71-3,
odolná proti dezinfekčným prostriedkom.

Viď platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.
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Excelentné vlastnosti.

