יישום פנימי | צבע טבעי

צבעי קיר טבעיים AURO

צבעי פרימיום לקירות פנים

צילום :שירן כרמל | אדריכלות :כפיר וקס אדריכלים

 100%רכיבים טבעיים

צבע בריא המתאים גם לחדרי ילדים

כושר כיסוי מצוין

מאפיינים ושימוש
צבעי  AUROמכילים  100%רכיבים צמחיים ומינרליים בלבד ואינם פולטים תרכובות נדיפות רעילות (.)non VOC's
צבעי  AUROמתאימים ליישום ע"ג רוב התשתיות ביניהן צבע אקרילי קיים ,לוחות גבס ,קירות חדשים (שליכטה) ,טיח מינרלי ועוד.
בעלי ציון ( A+הגבוה ביותר) במדד הבינלאומי  Eurofins- Indoor Air Emissionsלאיכות אוויר פנים מבנית.
זמינים בעשרות גוונים טבעיים יפיפיים.
צבעי  AUROמיועדים לחיפוי קירות ותקרות בחללים פנימיים.
צבעים "נושמים" במיוחד בעל פרמאביליות גבוהה (פתוחים למעבר אדי מים).
איכות ועמידות בדוקים לפי דרישות תקן אירופאי  Din EN 13300ו.DIN EN 53778-
הצבעים מבוססים על חומר מקשר צמחי חדשני  - ®REPLEBINטכנולוגיה ייחודית בפיתוח .AURO

קבוצת בוץ אתר www.bottz.co.il :כתובת מייל bottzgroup@gmail.com :טלWhatsApp: 052-448-8560 04-6454104 :
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 100%רכיבים טבעיים  -צבעי
 AUROמיוצרים מתמציות צמחים
וחומרים מינרליים טבעיים
המוצר אינו מכיל דבקים,
תוספים סינתטיים או אקריליים.
מוצר אקולוגי  -רכיבים גולמיים
העוברים עיבוד מינימלי בלבד

המנדף לחות ורטיבות ביעילות
בעל כושר כיסוי מצוין
מתאים ליישום על כל תשתית
אינו דורש תחזוקה מיוחדת
יישום נח ופשוט בעזרת רולר,
מברשת או איירלס

צבעי  - AUROצבעים בריאים
שאינם פולטים חומרים רעילים
מיטיבים עם בריאות דרכי הנשימה

צילום :עפר נוב

צילום ואדריכלות :צור שדה אדריכלים

המוצר אינו מכיל ( VOC'sתרכובות
רעילות נדיפות)
משפר את איכות האוויר במבנה
אנטי -אלרגני

צבע "נושם" (פרמאבילי)

צילום :יעלי גבריאלי | אדריכלות :תו אדריכלים
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)Evaluation of Building Products (AgBB

AgBB
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נתונים טכניים
צבע  AUROמס321 .

פרמאביליות (מידת "נשימה") Sd value < 0.1
צ פ י פ ו ת  1.40ג'/מ"ל

אריזה

דלי  5ל'  /דלי  10ל'

כושר כיסוי  45מ"ר  90 /מ"ר עבור שכבה אחת.
זמן ייבוש  4-6שעות זמן ייבוש בין שכבות.

גוונים

קטלוג הגוונים .AURO

 PLantoDecorמס524 .

הרכב

מים ,חומרי מילוי מינרליים ,טיטניום דיאוקסיד,
®( REPLEBINחומר מקשר ממרכיבים צמחיים),
סיליקטים ,פוטסיום .סיליקט ,תאית ,שרף צמחי
המופק משמן קיקיון ( )Castor oilושמן זרעי ענבים.

הרכב

חומרי מילוי מינרליים ,מיםREPLEBIN® ,
(חומר מקשר ייחודי מרכיבים צמחיים) ,טיטניום
דיאוקסיד ,תאית ,שרף צמחי המופק משמן קיקיון
( )Castor oilושמן זרעי ענבים  ,אמוניה ,תיאזול.

פרמאביליות

(מידת "נשימה") Sd value < 0.05

צפיפות

 1.54ג'/מ"ל

אריזה

דלי  5ל'  /דלי  10ל'

כושר כיסוי

 45מ"ר  90 /מ"ר עבור שכבה אחת.

זמן ייבוש
גוונים

 4-6שעות זמן ייבוש בין שכבות.

קטלוג הגוונים .AURO
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