SPRÁVNA VOĽBA
PRE PROFESIONÁLOV.

vysoko odolné

RELIUS
VORSPRUNG DURCH

INNOVATIONEN

Profesionálne laky Relius.
Presvedčivo profesionálne laky Vám zabezpečia perfektnú finálnu povrchovú
úpravu na kovových, drevených a umelých povrchoch. Vyznačujú sa enormnou
odolnosťou, vynikajúcou krycou schopnosťou a spracovateľnosťou.

Žiariace farebné varianty.
ProfiGloss a ProfiSatin Premium HQ
Žiariace farebné varianty.
Žiariace farebné varianty.

Dva prvotriedne laky. ProfiGloss Premium HQ je vysoko lesklý krycí lak pre tvorbu
špičkových povrchov a ProfiSatin Premium HQ prináša zamatovo lesklý, odolný

ProfiGloss a ProfiSatin Premium HQ

a jednoliaty povrch. Obidva slúžia pre vnútorné aj vonkašie použitie:
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Oteruvzdornosť za mokra: Trieda 2 (odolná proti oteru)
Lesk: Matný, GU<2,8 (85 ° podľa EN ISO 2813)
Vysoko lesklý a zamatovo lesklý.
Odolný proti poškrabaniu, úderuMaximálna
a oteru. veľkosť zrna: Jemné

• Svetlostály.
DIN EN 13300

• Balenie 0,75 l a 2,5 l.
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).

Viď platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.
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