ECOLITH
צבע אקולוגי לחוץ ולפנים

צבע חזק ,גמיש ועמיד במיוחד

צבע פרימיום על בסיס מינרלי

אינו פולט חומרים רעילים ,ללא VOC's

צבע  ECOLITHבעל כושר התחברות גבוה לכל תשתית
צבע  ECOLITHקיבל ציון  A+הגבוה ביותר בתקן
 EUROFINSהאירופאי לאיכות אוויר פנים מבנית.
מתאים לשימוש חיצוני ,פנימי ובחדרים רטובים
צבע אקולוגי בעל ציון  GOLD+לפי תקן ™Cradle to Cradle
צבע אנטי-אלרגני ,אינו מכיל תרכובות רעילות נדיפות ()VOC's
צבע הידרופובי בעל מינרליזציה טבעית השומר על חזית
חיצונית מבהיקה ונקיה לאורך זמן
אינו מצריך תחזוקה

טכנולוגיית GRAPHENE

 134גוונים יפיפיים

טכנולוגיית  - GRAPHENEגמישות משופרת ,חוזק
ועמידות יוצאי דופן
טכנולוגיית  GRAPHENEמבוססת על פיתוח חדשני ומאפשרת
יישום שכבה מיקרוסקופית בתצורת רשת חזקה במיוחד של
המינרל הטבעי גרפיט בעת יישום הצבע .שכבה זו מקנה לצבע
 ECOLITHחוזק ,גמישות ועמידות גבוהים ביותר לאורך זמן.
השילוב בין טכנולוגיית ה GRAPHENE-לבין הפיגמנטים
הטבעיים המשולבים בצבע  ECOLITHמקנה לצבע עמידות
גבוהה במיוחד לקרני  .UVכתוצאה מכך מראה הקיר והגוון
נשמרים היטב לאורך זמן.
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צבע  ECOLITHהוא צבע בריא

צבע אקולוגי הזכה בציון GOLD
בתקן ™Cradle to Cradle
אינו מכיל תוספים סינתטיים,
אקריליים או חלקיקי מיקרו-פלסטיק
מבוסס על סיד וגרפיט  -מינרלים
טבעיים שאינם מזהמים את
הסביבה בסוף מחזור חייהם

צבע "נושם"  -פרמאבילי

 ECOLITHאינו מכיל כלל VOC's

(תרכובות רעילות נדיפות)
 ECOLITHזכה לציון  A+בתקן
האירופאי לאיכות אוויר פנים מבנית
תורם לשיפור איכות האוויר במבנה
צבע אנטי -אלרגני ואנטי-ספטי
המעכב התפתחות עובש על גביו

תוצרת  AUROגרמניה  -יצרנית צבע
טבעי בעלת ניסיון של  30שנה
בעל כושר כיסוי מצוין
בעל כושר התחברות גבוה לתשתית
חסכוני  -בעל תצרוכת גבוהה ביותר
יישום נח ופשוט בעזרת רולר,
מברשת או איירלס

צילום :יעלי גבריאלי | אדריכלות :תו אדריכלים | עיצוב פנים :גליה יירמה

 | ECOLITH Interiorחדרים רטובים ופנים

 | ECOLITH Exteriorצבע חוץ
הרכב

מים ,קלציום הידרוקסיד (סיד) ,טיטניום דיאוקסיד,
חומרי מילוי מינרליים ,סיליקטים ,תאית.Graphene ,

הרכב

מים ,קלציום הידרוקסיד (סיד) ,טיטניום דיאוקסיד,
חומרי מילוי מינרליים , ,תאית.Graphene ,

פרמאביליות

(מידת "נשימה") Sd value < 0.01

פרמאביליות

(מידת "נשימה") Sd value < 0.01
 134גוונים  +גוון לבן | גימור  -מאט
 1.45ג' /מ"ל
 > 1ג'/ליטר
דלי  1ל'  /דלי  5ל'  /דלי  10ל'
 16מ"ר  80 /מ"ר  160 /מ"ר
מינימום  4שעות זמן ייבוש בין שכבות

גוונים
צפיפות
voc's
אריזה
כושר כיסוי
זמן ייבוש

גימור  -מאט

 134גוונים  +גוון לבן
 1.37ג' /מ"ל
 > 1ג'/ליטר
דלי  5ל'  /דלי  12.5ל'
 80מ"ר  200 /מ"ר עבור שכבה אחת
מינימום  4שעות זמן ייבוש בין שכבות
|

גוונים
צפיפות
voc's
אריזה
כושר כיסוי
זמן ייבוש
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