Sylitol Bio Innenfarbe
- twój partner w walce z alergià

Sylitol Bio Innenfarbe to ekologiczne rozwiàzanie wsz´dzie tam,
gdzie zdrowie i dobre samopoczucie osób przebywajàcych
w pomieszczeniu ma najwa˝niejsze znaczenie.
Alergia traktowana jest obecnie jako choroba cywilizacyjna. Niestety
z roku na rok liczba cierpiàcych na alergie roÊnie. Grupà szczególnie
podatnà sà dzieci. Chcàc zminimalizowaç ryzyko wystàpienia alergii
nale˝y unikaç stycznoÊci z alergenami – czyli substancjami wywo∏ujàcymi
objawy alergii. Alergenami mogà byç ró˝nego rodzaju substancje
chemiczne, tak˝e te zawarte w farbach. Sylitol Bio Innenfarbe to zdrowa, wysokowartoÊciowa, mineralna
i bezrozpuszczalnikowa farba do wn´trz, na bazie krzemianów.

Ze wzgl´du na swoje aseptyczne w∏aÊciwoÊci
polecana jest szczególnie do stosowania:
- w pomieszczeniach, w których przebywajà dzieci, czyli przedszkola, szko∏y, pokoje dziecinne
- w pomieszczeniach, w których przebywajà osoby, u których ju˝ stwierdzono objawy alergii
- w placówkach s∏u˝by zdrowia - pomieszczenia szpitalne, izby przyj´ç, przychodnie, gabinety
zabiegowe - wsz´dzie tam gdzie stycznoÊç z alergenem mo˝e dodatkowo, negatywnie
wp∏ynàç na stan zdrowia pacjentów

Jako farba o w∏aÊciwoÊciach grzybobójczych, ze wzgl´du na swój mineralny charakter, z powodzeniem
stosowana jest w konserwacji obiektów zabytkowych - restaurowanie Êcian wewn´trznych i sufitów,
które wymagajà starannego doboru materia∏ów, o szczególnych w∏aÊciwoÊciach, zachowujàcych
niepowtarzalny charakter odnawianego pomieszczenia. Nadaje si´ do wszystkich mineralnych
powierzchni wewn´trznych takich jak ró˝nego rodzaju tynki, beton, mury z ceg∏y wapienno-piaskowej,
tapety z w∏ókna szklanego. Idealna do renowacji wszystkich noÊnych wypraw z tynków syntetycznych,
jak i pow∏ok mineralnych i silikatowych.

W∏aÊciwoÊci farby Sylitol Bio Innenfarbe:
- bezrozpuszczalnikowa, nie zawierajàca Êrodków konserwujàcych,
wodorozcieƒczalna, o wysokiej sile krycia
- wykazuje w∏aÊciwoÊci grzybobójcze bez stosowania specjalnych dodatków
- matowa, odporna na zmywanie
- tworzy silnie dyfuzyjne warstwy o w∏aÊciwoÊciach sorpcyjnych
- przyjazna dla Êrodowiska, o przyjemnym zapachu

Barwa: biel, biel antyczna, barwiona w odcieniach kolekcji kolorystycznej 3D-System lub r´cznie
barwnikami Sylitol
Zu˝ycie: ok. 150 ml/m2 na jedno malowanie g∏adkiej powierzchni; na powierzchniach strukturalnych
odpowiednio wi´cej
Nak∏adanie: p´dzlem, wa∏kiem, natryskiem; doskona∏a do nanoszenia wa∏kiem lub natryskiem
bezpowietrznym (Airless)
Opakowanie: 5,10 litrów
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