Farby dla alergików i astmatyków

Alergia i astma - choroby XXI wieku.
Z powodu astmy i alergii na świecie cierpi ponad 370 milionów ludzi, w tym co 4 dorosły i co 3 dziecko w Europie.
W Polsce odsetek alergików jest jednym z największych na świecie.
Niepokoi również wysoki odsetek chorych na astmę - w naszym kraju jest około 3 milionów osób borykających się z tym schorzeniem.
Często przyczyną dolegliwości lub źródłem poważnego zaostrzenia objawów chorobowych jest kontakt ze składnikami chemicznymi
emitowanymi z farb, którymi pomalowano wnętrza mieszkalne. Naturalnie wpływ na jakość powietrza wywiera również szereg innych
materiałów wykończeniowych.

Najlepsza farba dla astmatyków i alergików.
Bezemisyjna linia farb Natura® z prestiżowym certyfikatem „asthma & allergy friendly™” wydanym przez Fundację Asthma and Allergy
Foundation of America (AAFA) tworzy idealne, zdrowe i w pełni bezpieczne przestrzenie, chroniąc domowników przez oddziaływaniem
alergenów zawartych w konwencjonalnych farbach.

Oddychaj głęboko
Mieszkania, biura, szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie, centra handlowe to nasze codzienne otoczenie. Niezależnie od tego gdzie
jesteś, z farbami Natura® poczujesz wyjątkową świeżość, a jedwabiście gładkie ściany w wyjątkowej gamie kolorów łączonych w Gennex®
Color Technology wprawią Cię w radosny nastrój.

Bezemisyjna* i bezzapachowa.
Opatentowana technologia produkcji farb z linii Natura®, użycie najbardziej ekologicznych, starannie wyselekcjonowanych komponentów
i długotrwały proces ich oczyszczania (szczególnie żywicy), pozwoliły wyeliminować uciążliwy zapach towarzyszący malowaniu
tradycyjnymi farbami oraz szkodliwe związki chemiczne emitowane do otoczenia. Stąd określenie „farby bezemisyjne”.
W efekcie produkty z rodziny Natura® wyjątkowo korzystnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniach.

Benjamin Moore’s

„Zero LZO”

Ekologiczna formuła „ZERO LZO”**.
Bazy farb rodziny Natura®, jak i nowoczesne koloranty Gennex®, nie zawierają szkodliwych lotnych związków organicznych.
Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, do minimum ograniczone zostało ryzyko pojawienia się u domowników reakcji alergicznych
i dolegliwości układu oddechowego.

Benjamin Moore’s Green Promise® – w trosce o środowisko naturalne i Twoje bezpieczeństwo.
Farby z linii Natura® oznaczone zostały logotypem Benjamin Moore’s Green Promise®, który stanowi świadectwo produktów w pełni przyjaznych środowisku naturalnemu i użytkownikom.

Trwała, zmywalna i wygodna w aplikacji.
Farby Natura® dostępne są w wyjątkowo szerokiej gamie kolorów, liczącej ponad 3500 odcieni ale specjalnie dla Ciebie możemy przygotować
Twój własny, indywidualny kolor.
Krótki czas schnięcia oraz możliwość aplikacji kolejnej warstwy po upływie zaledwie 30 minut sprawiają, że malowanie przebiega sprawnie
i przyjemnie, a niewyczuwalny zapach farby pozwala na szybkie i bezpieczne użytkowanie wnętrz niemalże zaraz po zakończeniu prac.

Natura® Interior Acrylic Latex Flat Finish 512

„Zero LZO”
Benjamin Moore’s

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, bezemisyjna farba akrylowa „Zero LZO”. Pełny mat.
Certyfikat antyalergiczny „asthma & allergy friendly™” wydany przez Asthma and Allergy Foundation of America.
Opis: farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet i gzymsów). Ekologiczny produkt charakteryzuje brak emisji
specyficznego zapachu, typowego dla farb zawierających LZO, doskonała siła krycia, wysoka trwałość wymalowania i koloru, odporność na delikatne zmywanie wodą, krótki czas schnięcia oraz bardzo
dobre parametry aplikacyjne. Farba ogranicza do minimum ryzyko reakcji alergicznych u domowników. Z uwagi na wyjątkowe właściwości produkt szczególnie polecany do dekoracji sypialni, salonów,
pokoi dziecięcych, żłobków, przedszkoli, przychodni i szpitali.
®
Farba spełnia wymagania LEED v4 Credit.
Kolorystyka: biel i bazy pozwalające uzyskać pełną gamę odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.
Stopień połysku: pełny mat.
Wydajność: ok. 12 m2/l.
Opakowania: 0,95 l; 3,78 l.
®

Natura Interior Acrylic Latex Eggshell Finish 513

„Zero LZO”
Benjamin Moore’s

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, bezemisyjna farba akrylowa „Zero LZO”. Półmat.
Certyfikat antyalergiczny „asthma & allergy friendly™” wydany przez Asthma and Allergy Foundation of America.
Opis: farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet i gzymsów). Ekologiczny produkt charakteryzuje brak emisji
specyficznego zapachu typowego dla farb zawierających LZO, doskonała siła krycia, wysoka trwałość wymalowania i koloru, wysoka odporność na zmywanie wodą, krótki czas schnięcia oraz bardzo
dobre parametry aplikacyjne. Farba ogranicza do minimum możliwość pojawienia się reakcji alergicznych u domowników. Z uwagi na wyjątkowe właściwości produkt szczególnie polecany do dekoracji
sypialni, salonów, pokoi dziecięcych, żłobków, przedszkoli, przychodni i szpitali.
®
Farba spełnia wymagania LEED v4 Credit.
Kolorystyka: baza 1X pozwalająca uzyskać biel i szeroką gamę pastelowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.
Stopień połysku: półmat.
Wydajność: ok. 12 m2/l.
Opakowania: 0,95 l; 3,78 l.

Natura® Interior Waterborne Paint Primer 511

„Zero LZO”
Benjamin Moore’s

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna farba gruntująca „Zero LZO”.
Certyfikat antyalergiczny „asthma & allergy friendly™” wydany przez Asthma and Allergy Foundation of America.
Opis: bezemisyjna farba gruntująca z zerową zawartością lotnych związków organicznych przeznaczona do gruntowania ścian, sufitów oraz elementów wykończeniowych (np. listew, rozet i gzymsów).
Produkt stosowany przed aplikacją wodorozcieńczalnych farb z linii Natura®. Grunt posiada doskonałą siłę krycia, krótki czas schnięcia, ogranicza zużycie farby nawierzchniowej (oszczędność czasu
i kosztów wymalowania), wyrównuje i redukuje chłonność podłoża, wzmacnia jego strukturę, ujednolica kolorystycznie oraz zapewnia doskonałą przyczepność
Farba spełnia wymagania LEED® v4 Credit.
Kolorystyka: biel pozwalająca uzyskać szeroką gamę pastelowych odcieni w innowacyjnym, ekologicznym systemie barwienia GENNEX® Platform.
Stopień połysku: pełny mat.
Wydajność: ok. 10-12 m2/l.
Opakowania: 0,95 l; 3,78 l.

* Co oznacza termin „bezemisyjność”? Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission) ustaliła, że określenia „farba bezemisyjna” lub „farba o zerowej emisji” mogą być użyte jedynie w przypadku farb,
dla których producent wykaże śladowy poziom emisji w ciągu sześciu godzin (lub krótszym) po aplikacji (i później) oraz że produkt nie zawiera w swoim składzie żadnej substancji, która mogłaby wyrządzić istotną
szkodę na zdrowiu przeciętnego dorosłego człowieka przy normalnym, zakładanym stosowaniu takiego produktu. Farby z linii Natura® spełniają ten standard.
** „ZERO LZO” według „EPA Method 24”.
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