
Με Κεραμικά Μικροσφαιρίδια της 3Μ™

Το πράσινο  
δεν είναι μόνο χρώμα, 

είναι στάση ζωής!



Δημιουργεί προϊόντα που προσφέρουν προστιθέμενη αξία και σέβονται τη γη και το περιβάλλον. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο προϊόντα που επιβαρύνουν 

ελάχιστα το περιβάλλον και είναι φιλικά προς τον άνθρωπο και τα ζώα.

Η σειρά Master Family αποτελείται από πρωτοπόρα  προϊόντα, που συνεισφέρουν  

στην εσωτερική υγιεινή ατμόσφαιρα και διαρκώς ανανεώνονται.

Επιλέγουμε Master Family, την πρώτη οικογένεια χρωμάτων εσωτερικής χρήσης  

σε Πιστοποιήσεις που επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ποιότητα της σειράς.

Η KRAFT Paints  
επενδύει στην καινοτομία



Πιστοποιημένη συμβολή 
στην καλύτερη ποιότητα 
του εσωτερικού αέρα

Πιστοποιημένη συμβολή 
στην καλύτερη ποιότητα 
του εσωτερικού αέρα

Πολύ χαμηλή μέτρηση 
εκπομπών VOC στον 
εσωτερικό αέρα

Biomass Balance 
Approach

Πληρεί τις απαιτήσεις 
V-Label

Οικολογικό  
χρώμα

Απόδοση  
ανά στρώση

Σύστημα αξιολόγησης  
αειφόρων κτηρίων

Χρήση ανακυκλωμένου 
πλαστικού στη  
συσκευασία

Με κεραμικά  
μικροσφαιρίδια  
της 3MTM

Σύστημα αξιολόγησης  
κτηρίων για τη συνει-
σφορά στο ευζήν

Χρώμα κατάλληλο  
για παιδικά παιχνίδια  
& παιδικά έπιπλα

Βελτιώνει την  
ποιότητα του  
εσωτερικού αέρα.

Σύστημα αξιολόγησης 
βιωσιμότητας  
των κτηρίων

Ελεγμένες  
μικροβιολογικές 
ιδιοτήτες

12-16 12-14 9-14 8-10 8-10



Το Πρώτο Χρώμα στην Ελλάδα  
σε Πιστοποιήσεις

Επιλέγουμε Master Easy Clean, το κορυφαίο  
χρώμα της οικογένειας Master σε Πιστοποιήσεις  
που επιβεβαίωνει ότι το πράσινο δεν είναι μόνο 
χρώμα, είναι στάση ζωής! Γιατί:

Είναι το Καινοτόμο χρώμα που το καθιστά φιλικό  

προς το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα ζώα  

(με τις πιστοποιήσεις Indoor Air Comfort® Gold,  

Redcert2, V-Label, TŪV Packaging).

Σέβεται τη γη και το περιβάλλον.

Είναι χρώμα εξαιρετικής ποιότητας και 

συνεισφέρει στην υγιεινή ατμόσφαιρα του 

χώρου και την ποιότητα ζωής.

Είναι το πρώτο στην κατηγορία του με 

πιστοποίηση Indoor Air Comfort® GOLD  

του Οργανισμού Eurofins ως Best-In-Class    

προϊόν, με εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές 

πτητικών οργανικών ενώσεων.

Παράγεται με πρώτες ύλες που αφήνουν χαμηλό 

αποτύπωμα άνθρακα (Biomass Balance Approach).

Κυκλοφορεί σε νέο δοχείο από  

46% ανακυκλωμένο πλαστικό.

EASY CLEAN



Το Πρώτο χρώμα  
στην Ελλάδα με πιστοποιήσεις  
V-Label & Redcert2

Το Master Easy Clean 
γίνεται ακόμα πιο αειφόρο  
με το νέο δοχείο!

Δεν περιέχει συστατικά και βοηθητικές  
ύλες ζωικής προέλευσης & δεν έχει  
δοκιμαστεί σε ζώα

Η διαδικασία παραγωγής του δεν περιλαμβάνει 
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς

Με την πιστοποίηση V-Label το χρώμα 
υπερβαίνει τα όρια μίας απόχρωσης 

Το Master Easy Clean μέσω του 
Biomass Balance Approach, μειώ-
νει τις εκπομπές CO2 κατά 235kg 
ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος. 

Aντικαθιστά έως και 68%  
ορυκτές Α' ύλες που απαιτούνται 
στην αλυσίδα παραγωγής του  
από ανανέωσιμη βιομάζα.

Η νέα πλαστική συσκευασία αποτελείται από 46% ανακυκλωμένο πλαστικό και ακολουθεί  

τις απαιτήσεις της εποχής για οικολογική συνείδηση!



Το χρώμα με τα καινοτόμα 
χαρακτηριστικά:

EASY CLEAN

Προσφέρει υψηλή αντοχή στην στίλβωση, στο συχνό πλύσιμο & το τρίψιμο με την 
προηγμένη τεχνολογία των κεραμικών μικροσφαιριδίων της 3ΜTM.

Iδανική λύση για βαφή τοίχων που λερώνονται συχνά και απαιτούν αντοχή στο συχνό 
καθάρισμα και στη στίλβωση, όπως παιδικά δωμάτια, παιδικοί σταθμοί, διάδρομοι, σχολεία κλπ.

Γιατί είναι το πρώτο στην κατηγορία του ως Vegan προϊόν που το καθιστά φιλικό προς τα ζώα.

Με ειδική σύνθεση για να μην λερώνει κατά την εφαρμογή (Anti-Spatter Technology).

Είναι εξαιρετικά άοσμο. Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα (EN71-3).

Δημιουργεί μία ιδιαίτερης υφής και αντοχής semi matt επιφάνεια  
και χαρίζει την αίσθηση της καθαρότητας.



Τεστ αφαίρεσης 
λεκέδων:

Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην 

υγρή έκπλυση αφού ανήκει στην 

κατηγορία Class 1 σύμφωνα  

με το ISO 11998:2006 - ΕΝ 13300. 

Καθαρίζει πανεύκολα τόσο λιπαρούς  

όσο και υδατικούς λεκέδες όπως 

κραγιόν, στυλό, μουστάρδα, σόγια 

σως, κέτσαπ, λάδι, κρασί, μαρκαδόρο 

υπογραμμίσεως αλλά και  

γραμμές από μολύβι.

Βαθμολογία αφαίρεσης λεκέδων μετά από 24 ώρες:

Βερνίκι 
παπουτσιών

Μη επαρκής

Σάλτσα 
σόγιας

Κέτσαπ

Σχεδόν 
πλήρης

Κόκκινο 
κρασί

ΜουστάρδαΜαρκαδόρος 
φωσφοριζέ

Πλήρης

Μολύβι Στυλό Κόκκινο  
κραγιόν

Αρκετά 
καλή

*PRA ref: 77780-458a
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800 111 7700 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,  
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,  
Ασπρόπυργος, 19300
www.druckfarbengroup.com

Βάψτε με το  
Master Easy Clean 
σε χιλιάδες αποχρώσεις

Ενημερωθείτε στο kraftpaints.com για τις νέες τάσεις στη διακόσμηση και 

επιλέξτε αποχρώσεις που ταιριάζουν με την αισθητική των χώρων σας. 

Αναζητήστε τις από την βεντάλια KRAFT Inspired Collection  

ή την παλέτα χρωμάτων Colors of Greece Collection.


