
Certified  Indoor Air Comfort®

Χρώματα σχεδιασμένα  
για πιο υγιές εσωτερικό περιβάλλον



Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα συμβάλλει 
στην ευεξία και την διάθεσή μας και αν 
αναλογιστούμε πόσες ώρες αφιερώνουμε  
σε κλειστούς χώρους, τότε η ποιότητα 
του εσωτερικού αέρα παίρνει αυτόματα 
μεγαλύτερη αξία. 

Ο αέρας των εσωτερικών χώρων επηρεάζεται 
τόσο από την ρύπανση που προέρχεται 
από τον εξωτερικό αέρα αλλά και από τις 
εκλυόμενες ενώσεις από αρκετά υλικά που 
χρησιμοποιούνται εσωτερικά. 

Η KRAFT Paints, πάντα πρωτοπόρα στις 
καινοτομίες, έφερε πρώτη στην Ελλάδα την 
πιστοποίηση Eurofins, η οποία υπερκαλύπτει  
το κριτήριο Α+ που εξυπηρετεί μόνο τη γαλλική 
νομοθεσία, δίνοντας τη λύση ώστε οι χώροι που 
ζούμε, εργαζόμαστε, περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας, 
να έχουν καλύτερη ποιότητα αέρα, άρα να ζούμε καλύτερα.



ΑΝ ΚΑΙ  
ΦΑΙΝΕΤΑΙ  
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 

ΑΦΙΕΡΩΝΟΥΜΕ 
ΟΝΤΩΣ ΤΟ 90% 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΣ
 ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ



Η KRAFT Paints κάθε μέρα θέτει υψηλούς στόχους για την καλύτερη δυνατή ποιότητα στα προϊόντα της.  
Στόχος της είναι να συμβάλει στην άνεση και την υγεία των κτιρίων και των κατοίκων τους, μέσω των 
λύσεων που παρέχει με τα καινοτόμα προϊόντα της. 

Η σειρά χρωμάτων εσωτερικού χώρου Master™ με  πιστοποιήσεις Indoor Air Comfort® και Indoor  
Air Comfort® GOLD του Eurofins σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια απλή λύση, τη συμβολή στην καλύτερη  
ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους, παρέχοντας με σαφή βεβαιότητα ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα  
έχουν ελάχιστες εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC).

Τι σημαίνει η πιστοποίηση Indoor Air Comfort®  
& Indoor Air Comfort® GOLD από το Διεθνές 
αναγνωρισμένο εργαστήριο αξιολόγησης Eurofins

Tα πιστοποιημένα χρώματα της οικογένειας Master™ μπορούν και συμβάλλουν στην καλύτερη 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση από εκλυόμενες οργανικές ενώσεις.  
Οι πιστοποιήσεις Indoor Air Comfort® & Indoor Air Comfort® GOLD, περιλαμβάνουν την μέτρηση 
των εκλυμένων πτητικών οργανικών ενώσεων σε βάθος χρόνου μετά την εφαρμογή των χρωμάτων. 

Δεν είναι απλά μία μέτρηση και δοκιμή, καθώς τα προγράμματα πιστοποίησης Eurofins  
περιλαμβάνουν ένα πολυδιάστατο μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας και ελέγχων.  

Πώς μπορεί η KRAFT Paints να συμβάλλει  
στην ποιότητα του εσωτερικού αέρα

Master Family, τα χρώματα  
με τα μοναδικά χαρακτηριστικά

Εξειδικευμένο φω-
τοκαταλυτικό χρώμα 
ενεργής επιφάνειας, 
εξαιρετικής ποιότητας, 
κατάλληλο για ταβάνια, 
που ενεργοποιείται και 
με το τεχνητό φως. 

Οικολογικό πλαστικό 
ματ χρώμα εξαι-
ρετικής ποιότητας, 
κατάλληλο για εσω- 
τερική χρήση (σε 
τοίχο, γυψοσανίδα).

Αντιμηκυτιακό πλα- 
στικό χρώμα εξαι-
ρετικής ποιότητας, 
ιδανικό για χώρους 
με έντονη υγρασία 
όπως μπάνια, WC, 
κουζίνες, υπόγεια.

Κορυφαίο χρώμα 
υψηλών αντοχών 
για εύκολο καθά-
ρισμα, κατάλληλο 
για εσωτερική 
χρήση.

Πλαστικό ματ χρώμα 
εξαιρετικής ποιότη-
τας, κατάλληλο  
για εσωτερική  
χρήση (σε τοίχο, 
γυψοσανίδα).

Απόδοση: 
8 - 10m²/L
Φινίρισμα:  
Ultra matt

Απόδοση: 
8 - 10m²/L
Φινίρισμα:  
Matt

Απόδοση: 
9 - 14m²/L
Φινίρισμα:  
Matt

Απόδοση: 
12 - 14m²/L
Φινίρισμα:  
Matt

Απόδοση: 
12 - 16m²/L
Φινίρισμα:  
Semi matt



Καλύτερη  
ποιότητα  

ύπνου

Καλύτερη  
διάθεση

Μεγαλύτερη 
ευεξία 

Καλύτερη 
αναπνοή

Οι πιστοποίησεις Indoor Air Comfort® & Indoor Air Comfort® GOLD  
του Eurofins προκρίνουν τα προϊόντα Master™ καθώς συγκεντρώνουν  
αυστηρές απαιτήσεις εκπομπών VOC σε ένα ενιαίο σήμα

Όλες αυτές οι προδιαγραφές σχετικά με τις χαμηλές εκπομπές VOC από προϊόντα σε εσωτερικούς 
χώρους έχουν ως στόχο να μην επιβαρύνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα με την 
ενθάρρυνση της χρήσης προϊόντων με χαμηλές εκπομπές.

Κριτήρια εκπομπών VOC  
που καλύπτονται  
από την πιστοποίηση  
του εργαστηρίου Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD Indoor Air Comfort®

Βελγική Νομοθεσία ● ●

Γαλλική Νομοθεσία, A+ * ● ●

Γαλλική Νομοθεσία, A ●

Γερμανική Νομοθεσία, AgBB, ABG ● ●

Σουηδική Νομοθεσία BVB ●

Ιταλική Νομοθεσία GPP ●

Ταξινόμηση SKA ●

Singapore Green Label ●

LEED v 4.1 εκτός Βόρειας Αμερικής ●

Well Building ●

BREEAM (International, NOR, NL) ●

Φινλανδική Νομοθεσία M1 ●

Δανέζικο Indoor Air Climate ●

Οφέλη από την καλύτερη  
ποιότητα του εσωτερικού αέρα

*Από τον πίνακα προκύπτει ότι το 
σήμα Α+ της Γαλλικής Νομοθεσίας 
που βλέπετε αναγραφόμενο σε 
αρκετές συσκευασίες είναι μόνο 
ένα από τα κριτήρια από το πλήθος 
κριτηρίων που καλύπτουν οι 
πιστοποιήσεις Indoor Air Comfort® 
GOLD & Indoor Air Comfort®.

Η σήμανση Α+ αφορά στη 
μέτρηση εκπομπών ολικών  
VOC μόνο την 28η ημέρα από 
την εφαρμογή του χρώματος, 
ενώ η Indoor Air Comfort® 
GOLD & Indoor Air Comfort® 
την 3η & την 28η ημέρα.
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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.gr

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε
Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι,  
Ασπρόπυργος, 19300
www.druckfarben.gr

Η KRAFT Paints, για να επιτύχετε τη βέλτιστη ποιότητα αέρα, σας συστήνει να χρησιμοποιήσετε χρώματα εσωτερικού  
χώρου με πιστοποίηση Indoor Air Comfort® & Indoor Air Comfort® Gold από τη σειρά Master™ ανάλογα με τις ανάγκες σας  
(Master™, Master™ Easy Clean, Master™ Eco, Master™ Hydrocontrol) & να το συνδυάσετε ιδανικά για έξτρα όφελος με το 
εξειδικευμένο φωτοκαταλυτικό χρώμα, ειδικό για ταβάνια Master™ Clean Air με πιστοποίηση Indoor Air Comfort® GOLD. 

Επιλέξτε αποχρώσεις από τις βεντάλιες INSPIRED COLLECTION™ & REFLECTIVE COLLECTION™  
που ταιριάζουν με την αισθητική των χώρων σας και την εσωτερική διακόσμηση. 

Τα προϊόντα της KRAFT Paints σας χαρίζουν  
το πιο υγιεινό περιβάλλον που αξίζετε

Ο απόλυτος συνδυασμός για λειτουργικό  
και ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον

+ +

185 Αποχρώσεις1720 Αποχρώσεις

Η σωστή επιλογή για λειτουργικό και ευχάριστο  
εσωτερικό περιβάλλον


