
VOOR ALLE NATUURLIEFHEBBERS.

Onze natuurverven verbeteren het leefkwaliteit in huis en in die van de omgeving. 

De wanden trekken geen stof aan en laten de ruimtes als het ware ademen. 

Hierdoor is er aanzienlijk minder risico op schimmels, ademhalingsproblemen, 

spoorvorming en schadelijke emissie. Voor sensibele gebieden zoals kinder-, 

woon- of slaapkamers horen alleen nog natuurverven te worden toegepast.

De natuurverven van RELIUS zijn de eerste keus.

  

RELIUS Silat Bio Innen brengt natuur 
en mens in harmonie met elkaar.
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Natuurlijk, dat blijkt uit alle onderzoeken en ontwikkelingen.

Eigenschappen Silat Bio Innen

DIN EN 13300
Dekking 

klasse 1 (bij een verbruik van slechts 8 m²/ ltr)

Schrobvastheid klasse 2 (buitengewoon schrobvast)

Glans Krijtmat, GU 1,4 (85 ° volgens EN ISO 2813)

Max. korrelgrootte Fijn

Kleuren Wit, meer dan 13.000 kleuren via Living Colours 2.0 

Verpakkingen 750ml, 3l, 6l, 12,5l

Verbruik 130 – 140 ml / m²

Waterdampdoorlaatbaarheid SD-waarde (DIN EN 1062): V¹ (hoog) < 0,01 m

Verwerking Kwast, rol en airless 

Milieu en gezondheid
Zonder oplosmiddelen en weekmakers, emissiearm, reukarm, zonder APEO-stoffen, 
niet schadelijk voor mens en milieu, vrij van fogging actieve bestanddelen

Certifi caten

Hygiëne instituut, Milieu, Gelsenkirchen: Natuurlijke bescherming tegen schimmels, 
Gezond wonen door zuivere lucht volgens AgBB-test ( schema 2010), geen migratie 
van bepaalde bestanddelen volgens DIN EN 71-3
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Onze minerale verf van wereldklasse volgens DIN 18363, par. 2.4.1. met zijn overtuigen-

de natte- en droge dekking in slechts 1 laag. Omdat de verf geen conserverings-

middelen¹ bevat is die uitermate geschikt voor toepassing in sensibele gebieden en 

voor allergische personen. 

• Zorgt voor een natuurlijk, gezond leefklimaat

• Zeer waterdampdoorlatend en vochtregulerend

• Natuurlijke bescherming tegen schimmels²

• Zeer hygiënisch door goede reinigbaarheid en schrobvastheid

• Trekt geen stof aan, omdat er geen elektrostatische oplading is.

• Onbrandbaar

• Optimale open tijd, geen rolstructuur, gelijkmatig en zonder aanzetten, 

 probleemloos bij te werken

• In wit en duizenden kleuren

• Verpakkingen: 0,75 ltr, 3 ltr, 6 ltr, 12,5 ltr

RELIUS Silat Bio Innen

  

Laat ruimtes ademen. En u ook.

   Schrobvastheid klasse 2
            Dekking klasse 1

DIN EN 13300

Zelfs geen ademhalingsproblemen bij allergische personen: RELIUS Natuurverven 

zorgen voor een gezond leefklimaat in de woning. 

Omdat er geen conserveringsmiddelen worden gebruikt en de natuurverven op basis 

van hernieuwbare grondstoffen worden gemaakt zijn deze bij uitstek geschikt voor 

sensibele gebieden, zoals slaap- en kinderkamers, kinderdagverblijven, scholen, 

ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en voor de levensmiddelen industrie.     

Dankzij de zorgvuldig geselecteerde biologische vervangbare grondstoffen zijn RELIUS 

Natuurverven geschikt voor druk bezochte en zwaar belaste ruimtes. Ze zijn niet alleen 

biologisch afbreekbaar, maar passen ook nog eens prima binnen het ecologische 

kringloop systeem. De wanden trekken geen stof aan en laten de ruimtes als het ware 

ademen. Hierdoor is  er aanzienlijk minder risico op schimmels, ademhalingsproblemen, 

spoorvorming en schadelijke emissie.

• Op basis van hernieuwbare- , minerale en biologische vervangbare grondstoffen

• Biologisch afbreekbaar, past binnen het ecologische kringloop systeem

• Reguleert het leefklimaat, zeer waterdampdoorlatend en vochtregulerend

• Verhindert schimmel- en bacteriegroei door de natuurlijke alkaliteit

• Zeer geschikt voor allergische personen en zeer gevoelige personen met minder   

 weerstand, omdat er geen conserveringsmiddelen in zitten.

   

Kortom: wat valt er nog meer te wensen?

  
RELIUS Silat Bio Innen zorgt voor een 
gezonde geest in een gezonde woning.

¹ Getest door TÜV Nord ( kleur wit )

² Volgens testrapport W-215509k12-Ho van het Hygiëne instituut, 45879 Gelsenkirchen
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