Πρωτοποριακό
αντιμικροβιακό & αντιμυκητιακό χρώμα

Κορυφαίο Χρώμα, Κορυφαία Προστασία
Premium Paint, Superior Protection
Ανακαλύψτε το Asepsis™ - το υψηλής αντοχής
και απόδοσης χρώμα εσωτερικών χώρων
που εξασφαλίζει κορυφαία αντιμικροβιακή
και αντιμυκητιακή αντοχή στην επιφάνειά του.
Με την πρωτοποριακή τεχνολογία
Silver Ion Technology.
Το Asepsis™ προσφέρει μία βελούδινη ματ
επιφάνεια χωρίς να λερώνει κατά την
εφαρμογή, χάρη στην ειδική του σύνθεση
(anti spatter technology).
Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ανοιχτή
απόχρωση από τις σειρές Inspired Collection,
Reflective Collection και Colors of Greece
Collection της KRAFT Paints.
Discover Asepsis™ - the top performance emulsion
paint for indoor use, with superior resistance on
its film against microbes, such as fungi and mold.
With the innovative Silver Ion Technology.
Asepsis™ creates a velvet matt surface without
spilling during application thanks to its special
formula (anti spatter technology).
You can choose any light shade among the
Inspired Collection, Reflective Collection or
Colors of Greece Collection of KRAFT Paints.

SILVER ION
TECHNOLOGY

To Asepsis™ περιέχει στη σύνθεσή του
ένα μείγμα βιοκτόνων ενισχυμένο με
την τεχνολογία Silver Ion Technology,
χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό
ελεγχόμενης απελευθέρωσης ενεργών
δραστικών, ούτως ώστε να εξαλείφουν
μικρόβια και μύκητες διαταράσσοντας
την κυτταρική τους μεμβράνη.
Με αυτόν τον τρόπο το Asepsis™
προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή,
καθώς και καλύτερη σταθερότητα και
αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας,
απέναντι στους μικροοργανισμούς
που βλάπτουν την επιφάνειά του.
The formula of Asepsis™ contains
a biocidal mixture enhanced with
Silver Ion Technology through a
controlled release mechanism of
active substances thus eliminating
fungi and microbes by disrupting
their cell membrane.
As a result Asepsis™ provides improved
resistance and better long-term
stability and efficacy against the
microorganisms that harm the film.

Προστασία

Αντοχή

Protection

Resistance

Το Asepsis™ φέρει την πιστοποίηση - αξιολόγηση
του διεθνούς φορέα IMSL, σχετικά με την αντοχή
του υμένα στην ανάπτυξη μικροβίων όπως
μυκήτων και μούχλας.

Το Asepsis™ είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στα συχνά
πλυσίματα και στα καθαριστικά απολύμανσης,
καθώς επίσης σε γρατζουνιές, χτυπήματα, λεκέδες
και κηλίδες νερού.

Ως εκ τούτου, αποτελεί ιδανική επιλογή για ξενοδοχεία, νοσοκομεία, μαιευτήρια, ιατρεία, σχολεία,
παιδικούς σταθμούς, εστιατόρια, βιομηχανίες
τροφίμων & φαρμάκων και χώρους μεγάλου συνωστισμού, ενώ είναι επίσης ιδανικό για κάθε σπίτι ειδικά για την κουζίνα, το παιδικό δωμάτιο και τους
υπόγειους χώρους με μεγάλη υγρασία.

Οι επιφάνειες διατηρούν τη φρεσκοβαμμένη όψη
τους για πολλά χρόνια. Το Asepsis™ είναι επίσης
αξιολογημένο από το διαπιστευμένο εργαστήριο
PRA ως Class 1 κατά EN ISO11998, αναφορικά
με την αντοχή του στην υγρή έκπλυση.

Asepsis™ is certified by the international testing
service IMSL, for its resistance against the growth
of microbes such as mold and fungi on its film.

Asepsis™ is exceptionally resistant against the
frequent washing and the sanitizers, as well as
against scuffs, stains and water spots. The surfaces
maintain their fresh look for many years.

Therefore it is an ideal choice for hotels, hospitals, maternity clinics, medical centers, schools, kindergartens,
restaurants, food & pharmaceutical industries and overcrowded spaces as well as for every house - especially
for the kitchen, the nursery and the humid basement.

Asepsis™ is also accredited by the approved
laboratory PRA as Class 1 EN ISO11998,
regarding its resistance to wet scrubbing.

Βιωσιμότητα
Sustainability
Το χρώμα Asepsis™ είναι πιστοποιημένο ως Best - In - Class στην κατηγορία του
με το Indoor Air Comfort Gold® για τις εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές VOC από
τον κορυφαίο οργανισμό EUROFINS και κατατάσσεται στην κατηγορία A+,
συνεισφέροντας στην υγιεινή ατμόσφαιρα του χώρου και στην ποιότητα ζωής.
Επιπλέον πληροί τις απαιτήσεις παγκόσμιων συστημάτων πιστοποίησης
αειφόρων κτιρίων όπως τα LEED, BREEAM, WELL Building κλπ.
Το Asepsis™ διατίθεται σε νέα συσκευασία από 46% ανακυκλωμένο πλαστικό
και φέρει επίσης την πιστοποίηση REDcert2 καθώς χρησιμοποιεί ποσοστό
πρώτων υλών στην αλυσίδα παραγωγής του από βιώσιμη βιομάζα,
μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ έως 202kg ανά τόνο παραγόμενου
προϊόντος (Biomass Balance Approach).
Asepsis™ paint is certified with the Indoor Air Comfort
Gold® by the EUROFINS organization as Best-In-Class
product in its category with extremely low VOC emissions,
contributing to the indoor healthy atmosphere and
well-being. It also meets the demands of world class
systems of certifications for sustainable buildings, such
as LEED, BREEAM, WELL Building etc.
Asepsis™ comes in a new pack made of 46% recycled
plastic, while it also reduces CO₂ emissions up to 202kg
per ton of produced product, based on Biomass Balance
Approach (REDcert2 certification), since fossil based raw
materials required for the manufacturing of this product
are substituted by sustainably certified biomass.

ΠΡΟΪΟΝ - PRODUCT

ASEPSIS

MASTER
EASY CLEAN

MASTER

MASTER ECO

MASTER
HYDROCONTROL

SEMI MATT

MATT

MATT

ULTRA MATT

12 - 16 m2/L

12 - 14 m2/L

9 - 14 m2/L

8 - 10 m2/L

1-2h

1-2h

1-2h

1-2h

24h

4-6h

4-6h

4-6h

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - FINISH

VELVET MATT
ΑΠΟΔΟΣΗ1 - PERFORMANCE1

13 - 15 m2/L

ΣΤΕΓΝΩΜΑ2 - Στην αφή: / DRYING2 - Το touch:

1-2h
ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ2 / REPAINT2

24h
1.
2.

Θεωρητική απόδοση σε προτεινόμενο πάχος φιλμ. / Theoretical performance in recommended film width.
Στους 25ºC. / At 25ºC.

800 111 7700

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

210 5519 500 AΠO KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ,

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 - 17:00

Megaridos Avenue, Kallistiri Area, 193 00,
Aspropyrgos, Attica, Greece

info@kraftpaints.com

www.druckfarbengroup.com

