PREČ S FĽAKMI!

RELIUS
VORSPRUNG DURCH

INNOVATIONEN

RELIUS Isolata.
Nie je renovácia ako renovácia. Pri škvrnách od nikotínu, sadzí, oleja a vody sa
vyžaduje špeciálna farba. S použitím RELIUS Isolata W nie je ani ťažké znečistenie
žiaden problém. Izolačná vnútorná farba odvedie dobrú prácu aj pri zažratých
fľakoch. Výsledkom sú žiarivo pekné vnútorné priestory bez škvŕn.

RELIUS I

Vodou riediteľ

je ideálna na iz

Prekryje aj ťaž

Pri požití Isola

• Vhodná pre

• Pre steny a

• Prvotriedna
• Vynikajúca

• Jednoduch

• Umývateľn

• Vodou ried

• S nízkymi e

Čistota bez zápachu.
Čistota bez zápachu.
Evidentne profesionálna.
Vlastnosť

• Veľkosti ba

• K dispozíci

R1 PRO

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

Trieda 1 (pri výdatnosti 8m2 /1l)
Trieda 2 (odolná proti oteru)
Matný, GU: ≤ 1 (85° podľa STN EN ISO 2813)
Jemné

DIN EN 13300
Krycia trieda
Trieda odolnosti oteru za mokra

1
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Biela
RELIUS
Isolata
RELIUS
W
Isolata
W
a viac ako 10.000 farebných odtieňov podľa
Farebné odtiene
RELIUS Living Colours 2.0

Vodou riediteľná, bezzápachová
Vodou riediteľná,
a vysoko
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Balenie
Prekryje aj ťažšie znečistenie
Prekryje
ako
aj je
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Pri požití Isolata
W sa povrchy
Pri požitívnútorných
Isolata W sa
priestorov
povrchy
vnútorných
priestorov
čistotou.
znova rozžiaria čistotou.
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ml
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• Vhodná Paropriepustnosť
pre použitie•v citlivých
Vhodná
pre
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použitie<ako
v0,1
citlivých
sú:
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kancelárie,
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• Pre steny a stropy v• interiéri
Pre steny a stropy v interiéri

Spracovanie
Štetcom,
valcom,schopnosť
striekaním
• Prvotriedna
a spoľahlivá
• Prvotriedna
izolačná schopnosť
a spoľahlivá
izolačná

• Vynikajúca krycia schopnosť
• Vynikajúca
a belosť
krycia schopnosť a belosť

Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami,

• Jednoduchá spracovateľnosť
• Jednoduchá
a rýchle
spracovateľnosť
schnutie
a rýchle schnutie
bez zápachu, bez antifogging prímesí, bez APEO látok,
Zdravie a životné prostredie

bez látok poškodzujúcich zdravie a životné prostredie.
• Umývateľná a matná
• Umývateľná a matná

• S nízkymi
emisiami • S nízkymi emisiamiTestované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou,
Testy a certifikáty
na migráciu určitých prvkov podľa DIN EN 71-3.

• Veľkosti balenia: 3 l •a 12,5
Veľkosti
l
balenia: 3 l a 12,5 l

• K dispozícii v bielej •a v Ktisícoch
dispozícii
odtieňoch
v bielej podľa
a v tisícoch
RELIUS
odtieňoch
Living Colours
podľa RELIUS
2.0
Living Colours 2.0
Viď platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.
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• Vodou riediteľná a bez
• Vodou
zápachová
riediteľná a bez zápachová

