
RELIUS R1 PRO.

Aj dobré sa dá vylepšiť. Nová  RELIUS R1 PRO je špeciálne vyvinutá interiérová 
farba pre všetky vysoko kvalitné a trvanlivé nátery, ktorá kryje už v jednej vrstve 
a to pri vynikajúcej výdatnosti.

Farba je vylepšená silikónovou technológiou, ktorá zabezpečuje, že RELIUS R1 
PRO je extra matná a pri dopadajúcom svetle nevykresľuje na stenách a 
stropoch ťahy valcom. Preto je táto vnútorná farba prvou voľbou pre každého 
užívateľa, ktorý chce pracovať rýchlo, bezpečne a prvotriedne.

DOKONALÁ V KAŽDOM SVETLE.

RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN



• Ideálna pre náročné a namáhané povrchy, ako sú lekárske ambulancie, nemocnice, 
škôlky, školy, kancelárie, hotely, banky, poisťovne, modernú architektúru s veľkými 
presklennými plochami a hladké sádrové povrchy.

• Obzvlášť vhodná pre steny a stropy silne presvetlené, vylepšená pomocou 
silikónovej technológie, po vyschnutí extra matná, bez citlivosti na bočné svetlo.

• Vynikajúca krycia schopnosť už pri prvom nátere.
• Maximalizovaná výdatnosť.
• Obzvlášť rýchlo spracovateľná.
• Veľkosti balenia pre individuálne potreby: 3 l a 10 l.
• K dispozícii v bielej a v tisícoch odtieňoch podľa RELIUS Living Colours 2.0. 

RELIUS R1 PRO je vhodný aj pre citlivé oblasti:

• Bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel, s nízkymi emisiami, bez zápachu -
priestory môžu byť užívané okamžite po vymaľovaní.

• Testované na škodlivé látky, s kontrolovanou výrobou.
• Vhodné pre použitie v detských, obývacich izbách a spálňach v súlade s DIN EN 71-3.
• Šetrná k životnému prostrediu, bez APEO látok.
• Neobsahuje látky poškodzujúce zdravie a  životné prostredie.
• Bez antifogging prímesí.
• Umývateľná s dobrou oteruvzdornosťou.
• Vytvára príjemnú vnútornú klímu, paropriepustná.

Dobrá pre vnútornú klímu aj životné prostredie.

RELIUS R1 PRO

Extra matná disperzno-silikónová vnútorná farba prémiovej triedy 
pre dosiahnutie perfektných výsledkov:

Pro bez proti:

Krycia trieda 1
Trieda odolnosti oteru za mokra 2

DIN EN 13300
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Evidentne profesionálna.

Vlastnosť  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

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

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

Spotreba 120 – 130 ml / m²

Paropriepustnosť Sd  < 0,1 m

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,
na migráciu určitých prvkov podľa DIN EN 71-3.
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Viď platné technické listy a karty bezpečnostných údajov.
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