
ZERO PLAM i ZABRUDZEŃ



TRADYCJA DOSKONAŁOŚCI

Farby marki Benjamin Moore, tworzone z prawdziwą pasją w oparciu 
o własną produkcję żywic i kolorantów, wyznaczają nowe kierunki 
rozwoju w światowej branży farb. 

Zaskakują rewolucyjnymi technologiami, chronią środowisko natu-
ralne i dbają o bezpieczeństwo domowników.

®Linia Regal  pojawiła się na rynku amerykańskim w roku 1957 i od razu podbiła serca 
Klientów. 

W trakcie kolejnych dziesięcioleci właściciele domów, projektanci i wykonawcy 
docenili niepowtarzalną kolorystykę, niezrównane parametry techniczne oraz 
łatwość aplikacji, a przede wszystkim ich wyjątkową odporność i trwałość. 

®W rodzinie Regal  zaprezentowano po raz pierwszy farbę z technologią usuwania 
zabrudzeń, która przyczyniła się do powstania nowej kategorii produktowej. 

®Linia Regal  Select to prawdziwa duma marki Benjamin Moore. 

Ekologiczna, wodorozcieńczalna 
®receptura farb Regal  Select

zapewnia pełne bezpieczeństwo i ogranicza 
wystąpienie reakcji alergicznych.

Benjamin Moore’s



Benjamin Moore’s

® 
Regal Select Premium Waterborne Interior Paint & Primer Matte Finish 548

*„Zero LZO” - pomimo stosowania najnowszych technologii w procesie produkcji, niemożliwe jest 

wytworzenie farby całkowicie pozbawionej lotnych związków organicznych, to znaczy z absolu-

tnym „Zero LZO”. Produkty zawierają śladowe ilości LZO, jednak tak znikoma obecność 

minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz otocznie człowieka. 

Amerykańskie prawo i standardy branżowe, w tym EPA Method 24, zezwalają na określanie 

terminem „Zero LZO” produktów, zawierających poniżej 1 g LZO na 1 l farby. Zgodnie z wytycznymi 

Federal Trade Commission w procesie produkcji farb nie są wprowadzane dodatkowe ilości LZO.
®

Innowacyjny system barwienia GENNEX  Platform marki Benjamin Moore bazuje na kolo-

rantach „Zero LZO”, dzięki czemu farby są klasyfikowane jako „Zero LZO” niezależnie od 

wybranego odcienia. 

Innowacyjna, matowa farba, która uosabia niedościgniony 
wzór i wyznacza nowe standardy w zakresie zmywalności 
wykończenia oraz możliwości usuwania zabrudzeń z powie-
rzchni wymalowania. 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba nowej generacji „Zero LZO”* z te-
chnologią usuwania zabrudzeń „Stain Release Technology” o niespoty-
kanej odporności na zabrudzenia, szorowanie i zmywanie. Mat.

Rewolucyjna receptura, wykorzystująca połączenie najnowszych osiągnięć 
technologicznych, zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania wnętrz. 

Ekologiczna receptura „Zero LZO”* zapewnia pełne bezpieczeństwo i ogra-
nicza wystąpienie reakcji alergicznych. 

Farba jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

EFEKT?
Najwyższa odporność warstwy malarskiej na wnikanie zanieczyszczeń ●

i plam, a także nieprawdopodobna odporność na zmywanie i szorowanie 
na mokro (klasa 1 [3 µm] wg PN-EN 13300) bez zmiany stopnia matowego 
wykończenia powierzchni.  

Opatentowana technologia zapobiega absorbowaniu m.in.: brudu, kurzu 
oraz plam z ketchupu, coli, kawy, szminki i zmywalnych markerów w 
strukturę warstwy malarskiej. Zabrudzenia można bardzo łatwo usunąć 
wodą z dodatkiem delikatnego detergentu.

Wymalowanie wykazuje wysoką odporność na działanie mikroorganizmów. 
®Produkt spełnia wymagania LEED  v4 Credit.

Farba stanowi idealne rozwiązanie w przestrzeniach intensywnie 
użytkowanych: wnętrzach mieszkalnych (szczególnie korytarzach, pokojach 
dziecięcych), obiektach komercyjnych, użyteczności publicznej i oświaty, 
służby zdrowia oraz branży spożywczej.

Kolorystyka: biel i pełna gama odcieni w innowacyjnym, ekologicznym 
®systemie barwienia GENNEX  Platform.   

Stopień połysku: mat.

2Wydajność: ok. 12 m /l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l.

ZERO PLAM I ZABRUDZEŃ 

ŚCIANA NICZYM TWIERDZA… 
NIE DO ZDOBYCIA!



®
Regal  Select Waterborne Interior Paint Eggshell Finish 549

®Regal  Select Waterborne Interior Paint Flat Finish N547

Nasz Autoryzowany Dystrybutor: facebook.com/benjaminmoorepl
instagram.com/benjaminmoorepolska
pinterest.com/benjaminmoorepolska
linkedin.com/company/benjamin-moore-polska

Wyłączny Przedstawiciel:
B.M. Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 100
01-302 Warszawa
tel.: +48 22 533 52 90
office@bmpolska.com
benjaminmoore.pl
bmpolska.com

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa „Zero LZO”* w pełni 
odporna na zmywanie, przeznaczona do malowania ścian wewnętrznych. 
Półmat. 

Produkt tworzy wykończenie o najwyższej odporności na szorowanie i zmy-
wanie (klasa 1 [2 µm] wg PN-EN 13300) zapewniając możliwość usuwania ze 
ścian większość rodzajów zabrudzeń i plam. 
Wymalowanie charakteryzuje wysoka odporność na działanie 
mikroorganizmów. 
Zerowa zawartość LZO* ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych. 

®Produkt spełnia wymaganiaLEED  v4 Credit. 
Farba jest szczególnie polecana do malowania powierzchni intensywnie 
użytkowanych: korytarzy, pokoi dziecięcych, kuchni, obiektów komer-
cyjnych, użyteczności publicznej i oświaty, obiektów służby zdrowia oraz 
branży spożywczej.

Kolorystyka: biel i pełna gama odcieni w innowacyjnym, ekologicznym 
®systemie barwienia GENNEX  Platform.

Stopień połysku: półmat.
2Wydajność: ok. 12 m /l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l.

Wodorozcieńczalna, wewnętrzna, lateksowa farba akrylowa do malowania 
ścian i sufitów, tworząca wyjątkowo eleganckie i trwałe wykończenie. 
Pełny mat. 

Farba tworzy w pełni matowe wykończenie o umiarkowanej odporności na 
zmywanie wodą oraz działanie podstawowych rodzajów plam. Produkt 
charakteryzuje wysoka trwałość, doskonała siła krycia, znikomy zapach, 
krótki czas schnięcia, wysoka odporność wymalowania na działanie 
mikroorganizmów oraz bardzo dobre parametry aplikacyjne. 

®Produkt spełnia wymagania LEED  v4 Credit.

Kolorystyka: biel i pełna gama odcieni w innowacyjnym, ekologicznym 
®systemie barwienia GENNEX  Platform. 

Stopień połysku: pełny mat.
2Wydajność: ok. 12 m /l.

Opakowania: 0,95 l; 3,78 l; 18,9 l.


