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Vlastnosť Volldecker 4xff

DIN EN 13300

Krycia schopnosť: Trieda 1 (pri výdatnosti 7,5 m²/ l) 

Oteruvzdornosť za mokra: Trieda 2 (odolná proti oteru)

Lesk: Matný, GU<2,8 (85 ° podľa EN ISO 2813)

Maximálna veľkosť zrna: Jemné

Farebné odtiene 
Biela
a tisíce farebných odtieňov podľa
RELIUS Living Colours 2.0

Balenie 0,75 l, 3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l

Spotreba 125 – 135 ml / m²

Spracovanie Štetcom, valcom, striekaním

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, s nízkymi 
emisiami – TUV Certifikát, migráciu určitých prvkov podľa DIN EN 
71-3. Chráni životné prostredie a zdravie Certifikát RAL UZ 102
(Blaue Engel), zdravé bývanie  v neznečistenom vzduchu a priestore –
skúška AgBB (Schéma 2010).

Obsah, ktorý Vás presvedčí.

KOMPLETNÉ KRYTIE.

RELIUS Volldecker 4xff.
S RELIUS Volldecker 4xff môžete zažiť vnútornú farbu novej generácie.

Jej prednosti sú neprehliadnuteľné. Nová RELIUS Volldecker 4xff
je extrémne ľahko spracovateľná a vysoko kryje už v jednom nátere
na všetkých stenách.

Silná výdatnosť na m2 s maxi-
málnou hospodárnosťou.

RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN
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Viď platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.
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Vysoká kvalita - vysoká jemnosť.

RELIUS Volldecker 4xff neobsahuje rozpúšťadlá, zmäkčovadlá ani 
antifoggingové prísady. Toto je potvrdené nezávislými inštitúciami. 
Preto je RELIUS Volldecker 4xff správnou voľbou pre citlivé obývacie 
a pracovné priestory a obzvlášť pre detské izby, spálne, školy, škôlky, 
nemocnice, domovy dôchodcov a pod. 

• Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, 
bez zápachu

• Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou
• Vhodné pre požitie v detských , obývacich izbách a spálňach

v súlade s DIN EN 71-3
• Šetrná k životnému prostrediu, bez APEO látok
• Bez antifogging prímesí
• Zdravé bývanie bez znečistenia ovzdušia  

• Vnútorná disperzná farba s vynikajúcou krycou schopnosťou už pri
prvom nátere na plochy rôznej kvality. Určená aj pre citlivé obytné
a pracovné priestory

• Účinné krytie za mokra a sucha pri jednej vrstve
• Výnimočná výdatnosť
• Extrémne ľahko spracovateľná bez rozstreku
• Optimálne zladená doba otvorenia  s pracovným tempom, rovnomerné

plochy, jednoduché spracovanie valcom a štetcom (obrezávanie)
a bezproblémové opravy

• Extrémne matná, pri dopadajúcom svetle nevykresľuje ťahy valcom
• Veľkosti balenia pre individuálne potreby: 3 l a 10 l
• K dispozícii v bielej a v nekonečnom množstve odtieňov podľa RELIUS

Living Colours 2.0

Sen vo farbe.

RELIUS Volldecker 4xff

Krycia trieda 1
Trieda odolnosti oteru za mokra 3

DIN EN 13300
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Vlastnosť Volldecker 4xff

DIN EN 13300

Krycia schopnosť: Trieda 1 (pri výdatnosti 7,5 m²/ l) 

Oteruvzdornosť za mokra: Trieda 2 (odolná proti oteru)

Lesk: Matný, GU<2,8 (85 ° podľa EN ISO 2813)

Maximálna veľkosť zrna: Jemné

Farebné odtiene 
Biela
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RELIUS Living Colours 2.0

Balenie 0,75 l, 3 l, 6 l, 10 l, 12,5 l
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Spracovanie Štetcom, valcom, striekaním

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.
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Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou, s nízkymi 
emisiami – TUV Certifikát, migráciu určitých prvkov podľa DIN EN 
71-3. Chráni životné prostredie a zdravie Certifikát RAL UZ 102
(Blaue Engel), zdravé bývanie  v neznečistenom vzduchu a priestore –
skúška AgBB (Schéma 2010).

Obsah, ktorý Vás presvedčí.

KOMPLETNÉ KRYTIE.

RELIUS Volldecker 4xff.
S RELIUS Volldecker 4xff môžete zažiť vnútornú farbu novej generácie.

Jej prednosti sú neprehliadnuteľné. Nová RELIUS Volldecker 4xff
je extrémne ľahko spracovateľná a vysoko kryje už v jednom nátere
na všetkých stenách.

Silná výdatnosť na m2 s maxi-
málnou hospodárnosťou.

RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN
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