
RELIUS
VOORSPRONG DOOR
INNOVATIES

U zoekt een excellente, buitengewoon duurzame wandafwerking met slechts 1 verf-

laag? En daarnaast wilt u ook nog veel arbeid besparen? Dan is RELIUS Excellence 

precies de juiste bekroonde binnenmuurverf. Met een uitzonderlijk goede dekking en 

een zeer hoge schrobvastheid bent u verzekerd van een Koninklijke onderscheiding.  

  
RELIUS Excellence

ALS BESTE BEKROOND

Excellente eigenschappen.

Eigenschappen Excellence

DIN EN 13300
Dekking 
Schrobvastheid
Glans
Max. korrelgrootte

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

Klasse 1 (buitengewoon schrobvast)

Krijtmat, GU: < 2,0 (85° volgens EN ISO 2813)

Fijn 

Kleuren
Wit 
10.000 kleuren in lichte - en middenkleuren via  RELIUS Living Colours 2.0

Verpakkingsgrootte 3 ltr, 12,5 ltr

Verbruik 120 – 130 ml / m²

Verwerking Met kwast, rol en airless spuit

Bacteriebestendige bescherming Zilverionen

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

Certfi caten
Gestest op aanwezigheid van schadelijke stoffen, emissiearm, 
interne controle, geen migratie van bepaalde bestanddelen, 
bestand tegen desinfecteringsmiddelen
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Extreme prestaties vereisen extreme oplossingen. Met RELIUS Excellence wordt een 

perfect resultaat geleverd in 1 arbeidsgang.

• 1-laags binnenmuurverf van wereldklasse voor het beste resultaat

• Perfect voor toepassingen met hoge eisen, zoals ziekenhuizen, zorgcentra, kinder-  

 dagverblijven, scholen, openbare gebouwen, hotels en levensmiddelenindustrie

• Gebruiksklaar, gemakkelijk doorroeren, zeer lichte krachtsparende snelle verwerking

• Zeer mooie vloeiing door de lange open tijd voor vlakken zonder aanzetten, 

 zelfs bij strijklicht

• Exclusieve, krijtmatte afwerking met een briljante witheid

• In meerdere verpakkingsgroottes: 3 ltr en 12,5 ltr

• In wit en 10.000 kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

Ideaal voor de levensmiddelenindustrie, zorg en onderwijs: RELIUS Excellence remt de 

uitbreiding van gevaarlijke ziekteveroorzakers doelbewust af. Door de zilverionen wordt 

het oppervlak beschermd tegen bacteriën.

  

Topklasse voor de gezondheidszorg.

RELIUS Excellence

  

Binnenmuurverf bij uitstek.

Schrobvastheid klasse 1
Dekking klasse 1

DIN EN 13300

 

  

Excellent voor het milieu.

Kiezen voor duurzaam en een beter milieu!! RELIUS Excellence helpt u daarbij:

• Zonder oplosmiddelen en weekmakers, emissiearm, reukarm 

 de ruimtes kunnen direct weer in gebruik worden genomen

• Getest op schadelijke stoffen door TÜV en interne kwaliteitsbewaking

• Geschikt voor het gebruik in kinderkamers volgens DIN EN 71-3

• Milieuvriendelijk, zonder APEO-stoffen

• Niet schadelijk voor mens en milieu

• Vrij van fogging actieve bestanddelen
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