PRE VŠETKÝCH,
KTORÍ CHCÚ ŽIŤ EKOLOGICKY.

RELIUS
VORSPRUNG DURCH

INNOVATIONEN

Pekne a zdravo bývať
s RELIUS Silat Bio Innen.
Veľkú časť nášho života strávime medzi vlastnými štyrmi stenami. Preto je
dôležité, aby sme sa doma postarali o dlhodobo zdravú vnútornú klímu.
Predovšetkým v citlivých priestoroch ako sú detské a obývacie izby
a spálne, by sme mali používať prírodné farby. V tomto je pre Vás ideálnou
voľbou RELIUS Silat Bio Innen.

Pekná a zdravá.
Farba RELIUS Silat Bio Innen Vám pomôže vytvoriť zdravú vnútornú klímu
obytných priestorov. Farba je absolútne bez obsahu škodlivých látok a je
obzvlášť vhodná pre citlivé obytné priestory, ako sú spálne a detské izby,
škôlky, školy, nemocnice.
Vďaka dôsledne vybratému zloženiu farby spĺňa RELIUS Silat Bio Innen tie
najvyššie nároky. Nie je iba plne ekologická a vhodná pre alergikov, ale vďaka
prvotriednej paropriepustnosti (dýchanie stien) pomáha na prirodzenej báze
regulovať vnútornú klímu prostredia. Vo farbe je ako pojivo použité vodné sklo,
vďaka čomu sa zachováva prirodzená zásaditosť prostredia, ktorá efektívne
zabraňuje vzniku plesní.

Relius Silat Bio Innen je dostupná v tisícoch farebných odtieňov, čím prekonáva
ponuku iných silikátových farieb.

Priestory môžu dýchať. A vy tiež.

RELIUS Silat Bio Innen
Vysoká krycia schopnosť už pri prvom nátere, je obzvlášť vhodná pre
citlivé obytné priestory: naša silikátová farba prémiovej triedy Silat Bio
Innen.
• Určená pre alergikov
• Príjemná vnútorná klíma priestorov vďaka výmene vlhkosti a minerálnemu zloženiu
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•
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Biostatické vlastnosti spôsobujú prirodzenú ochranu proti pliesňam
Prirodzene matná vhodná pri bočnom osvetlení plôch
Obzvlášť hygienická vďaka umývateľnosti
Ľahko a dobre spracovateľná
Tónovateľná v širokom farebnom spektre Living Colours 2.0
Dostupná v baleniach 3 l a 10 l

DIN EN 13300
Krycia trieda
Trieda odolnosti oteru za mokra
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Prirodzene účinná.

RELIUS Silat Bio Neobsahuje žiadne konzervačné látky, vďaka čomu sa už aj
alergici môžu nadýchnuť. A aj ostatné vlastnosti prémiovej farby extra triedy
sú zrejmé:
Prírodná, minerálna, ekologická
Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez zápachu
Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou
Testovaná zdravotná nezávadnosť
Šetrná k životnému prostrediu, bez APEO látok
Bez antifogging prímesí
Z produkcie šetrnej k životnému prostrediu, zdravé bývanie vďaka ovzdušiu
a priestoru bez znečistenia, merané AgBB skúškou (Schéma 2010)

Viď platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.
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