
  
 

 

SKUTECZNA OCHRONA  
CIEMNYCH POWIERZCHNI 
 

 
 
 
RELIUS Color Protect. 
 

Ciemne, matowe pokrycia malarskie wyglądają z klasą i ograniczają rozpoznawal-
ność zabrudzeń, stąd idealnie nadają się do stosowania w przestrzeniach o inten-
sywnym ruchu. Jednocześnie posiadają one zasadniczą wadę: z powodu tzw. 
efektu pisania, na tych ciemnych powierzchniach szczególnie dobrze widoczne są 
wszelkie ślady użytkowania (zadrapania, otarcia). 
 
 

RELIUS Color Protect gwarantuje, że powłoki malarskie o intensywnych barwach, 
będą perfekcyjnie zabezpieczone przed wpływami mechanicznymi. Innowacyjna 
technologia Microperl gwarantuje najwyższą odporność farby na wszystkich, 
mocno obciążonych powierzchniach. Dzisiaj, ta forma zabezpieczenia dostępna 
jest dla wszystkich klientów RELIUS. 
 



 

 
 
 

Zaleta - Farba odporna na mechaniczne oddziaływanie 
 

 
 

RELIUS Color Protect 
 
RELIUS Color Protect – dla wszelkich powierzchni o ciemnych kolorach, narażonych na 
zadrapania oraz inne ślady użytkowania: 

 
 farba do wnętrz z gatunku Premium, o największej wytrzymałości w grupie 

intensywnych odcieni kolorystycznych 

 innowacyjna technologia MICROPERL dla ekstremalnej wytrzymałości powierzchni – 
zapobiega „efektowi pisania” 

 dla wszystkich powierzchni o mocnych i intensywnych odcieniach kolorystycznych, 
które narażone są na duże obciążenia, np. mocno uczęszczane korytarze i klatki 
schodowe, hotele, pomieszczenia wystawowe i targowe etc. 

 warstwa ochronna o intensywnym blasku odcienia kolorystycznego 

 nadzwyczajnie otwarta na możliwość wykonywania poprawek, dzięki długiemu 
czasowi schnięcia otwartego  

 doskonale obrabialna dla uzykania szlachetnego wyglądu powierzchni   

 wysokowartościowe, mocne i długotrwałe wykończenie    

 różnorodność pojemników dla wszelkich potrzeb: 0,75 l,  3 l,  10 l 

 tysiące odcieni kolorystycznych poprzez RELIUS Living Colours 2.0 
 
 
 
 
DIN EN 13300 
Odporność ścierania na mokro - Klasa 1 
Stopień połysku - głęboki mat 
 



 
 

 
 
 
 
 
Przyjazny dla środowiska i zdrowia. 

 
 
Wskazówka 

 
Ślady użytkowania można usuwać  
dotępną w handlu szmatką z 
mikrofibry przez lekkie „przetarcie”. 

 

 
 
Pierwszorzędne właściwości RELIUS Color Protect w dziedzinie ochrony zdrowia i 
środowiska stawiają go na pierwszym miescu dla szczególnie wymagających zastosowań, 
takich jak: pokoje dziecięce, przedszkola, szkoły, domy seniora itp. 
 

 bez rozcieńczalników i zmiękczaczy, o niskiej emisji i neutralnym zapachu 

 umożliwia użytkowanie pomieszczeń krótko po skończeniu prac 

 bez substancji wywołujących efekt foggingu 

 zgodnie z DIN EN 71-3 nadaje się najlepiej dla pokojów dziecięcych, przedszkoli i 
innych, szczególnie wrażliwych, obszarów 

 przyjazny dla środowiska - wolny od APEO 

 szczególnie przydatny dla czyszczenia - wysoka odporność na ścieranie 

 niewrażliwy na wodne środki czyszczące i dezynfekcyjne 
 
 
 
 
Zapobiegajacy efektowi pisania 
 
Jako efekt pisania określa się widoczne, jasne ślady na intensywnych kolorystycznie 
powierzchniach, które powstają już przy niewielkich mechanicznych obciążeniach, np. 
drapaniu paznokciem lub innymi przedmiotami. Dotychczas można było ich uniknąć tylko 
przez zastosowanie błyszczących, bogatych w spoiwo powłok. Teraz RELIUS Color Protect 
umożliwia również wykonanie matowych wewnętrznych pokryć malarskich w najbardziej 
wysokowartościowej jakości. Dzięki innowacyjnej technologii MICROPERL efekt pisania 
został wyraźnie zredukowany. 
 
 



 
 

 
 

 
Matowa farba, błyszczące własności. 

 

Własności Color Protect 

DIN EN 13300 
Zdolność krycia 
Odporność na ścieranie na mokro 
Połysk 
Maksymalna ziarnistość 

 
Klasa 1-2 zależnie od odcienia barwy (przy wydajności  7 m2/l) 

Klasa 1 (wysoka odporność na ścieranie) 

głęboki mat, GU: <5 (850 wg EN ISO 2813) 

Drobna 

Odcienie barw 
7.500 odcieni barw w silnym i intensywnym zakresie RELIUS Living Colours 
2.0 

Wielkość pojemników 0,75 l, 3 l, 10 l 

Zużycie 125-130 ml/m2 

Stosowanie 

1 x Całkowicie kryjąca RELIUS Volldecker 4xff 
1 x Color Protect RELIUS, we właściwym odcieniu barwy 
albo 
1-2 Color Protect RELIUS 

Przetwarzanie Malowanie, wałkowanie, natrysk 

Odporności Odporna na wodne środki myjące i dezynfekcyjne 

 
Środowisko i zdrowie 

Wolna od rozcieńczalników i zmiękczaczy, o neutralnym zapachu. 
Wolna od substancji o aktywnej mgle, wolne od APEO, o niskiej emisji 
Wolna od substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

Świadectwa kontrolne Migracja określonych pierwiastków zgodnie z DIN EN 71-3 

 
 
 
 
Stosować się do aktualnych prospektów technicznych i kart bezpieczeństwa 
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