
Iets wat al zeer goed is, is nu zelfs verbeterd: met de nieuwe R1 PRO. De speciaal 

voor alle kwalitatieve en slijtvaste afwerklagen ontwikkelde binnenmuurverf dekt niet 

alleen in slechts 1 verflaag, maar heeft ook een zeer gering verbruik.

Daar bovenop komt nog de bijzondere siliconen-technologie, waardoor RELIUS 

R1 PRO supermat is en ongevoelig voor strijklicht op wand en plafond. Daarmee is 

deze uitmuntend dekkende binnenmuurverf eerste keus voor alle professionals die 

voor zekerheid gaan.

  
RELIUS R1 PRO.

PERFECT BIJ ELK LICHT.

RELIUS
VOORSPRONG DOOR
INNOVATIES



De supermatte siliconen binnenmuurverf van Premium klasse – voor een perfect 

en probleemloos resultaat.

• Ideaal voor kwalitatief hoogwaardige en slijtvaste afwerklagen zoals bijv. in zieken-  

 huizen, zorgcentra, artsenpraktijken, scholen, kantoren, openbare gebouwen, hotels,  

 nutsbedrijven, financiële instellingen, penthouses, lofts, moderne licht doorlatende   

 architectuur, evenals op klasse 1 gepleisterde wanden.

• Zeer geschikt voor wanden en plafonds met veel strijklicht: door de siliconen 

 technologie ontstaat een zeer lange open tijd, en daardoor een zeer glad en mooi   

 strak oppervlak zonder rolstructuur, droogt 100% krijtmat op en is ongevoelig 

 voor strijklicht

• 1-laags binnenmuurverf met eerste klas natte- en droge dekking

• Maximaal rendement

• Bijzonder snel verwerkbaar en zeer gemakkelijk en eenvoudig te verdelen. 

• In meerdere verpakkingen: 3 ltr, 6 ltr, 10 ltr en 12,5 ltr

• In wit en 13.000 kleuren via RELIUS Living Colours 2.0

RELIUS R1 PRO is zeer geschikt voor een sensibele leefomgeving:

• 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 en woon- en slaapkamers  

 volgens DIN EN 71-3

• Milieuvriendelijk, zonder APEO-stoffen

• Vrij van fogging actieve bestanddelen

• Schrobvast en hygiënisch omdat het zeer goed reinigbaar is

• Aangenaam wooncomfort dankzij de hoge waterdampdoorlaatbaarheid

  

Goed voor het leefklimaat binnen en buiten.

RELIUS R1 PRO

  

Pro zonder contra.

   Schrobvastheid klasse 2
            Dekking klasse 1

DIN EN 13300
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Overtuigt de vakman.

Eigenschappen  R1 PRO

DIN EN 13300
Dekking 
Schrobvastheid
Glans
Max. korrelgrootte

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

Klasse 2 (buitengewoon schrobvast)

Krijtmat, GU: ≤ 1 (85° volgens EN ISO 2813)

Fijn

Kleuren
Wit
13.000 kleuren in licht en middenkleuren via 
RELIUS Living Colours 2.0

Verpakking 3 ltr, 6 ltr, 10 ltr en 12,5 ltr

Verbruik 120 – 130 ml / m²

SD-waarde (DIN EN 1062)  < 0,1 m

Verwerking Met kwast, rol en airless spuit

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

Certificaten
Getest op aanwezigheid van schadelijke stoffen, interne kwaliteitsbewaking, 
geen migratie van bepaalde bestanddelen volgens DIN EN 71-3, CE-markering

Geldige technische merkbladen en veiligheidsinformatiebladen raadplegen.
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