
Intensiivne kaitse suure 
koormusega seina- ja 
laepindadele

Kas poleks hea, kui värvitud seina saab puhastada, mitte ei pea üle 
värvima? Aktiivsele inimesele on mõeldud ka PremiumClean – see 
on uudne tuhmmatt sisevärv, mida iseloomustab väga kõrge 
puhastatavus. PremiumCleaniga värvitud pinnalt saab hõlpsalt 
eemaldada toidu-, punaveini-, ketšupi- ja kohviplekke, aga ka vesi-
alusel viltpliiatsite jälgi, ilma et puhastamine jätaks pleki. PremiumClean on vastupidav vesialuseliste-

le desin�tseerimisvahenditele ning sobib 
väga hästi ruumidesse, millel on kõrgenda-
tud hügieeninõuded, nt haiglad ja arstiprak-
sised; samuti kaubakeskused, söögikohad, 
bürood, koolid ning üha rohkem eelistatakse 
privaatelamutes kasutada PremiumCleani.

• Matt
• Väga hästi puhastatav
• Veega vedeldatav, vähese lõhnaga
• Ei sisalda ühendeid, mis võivad põhjustada       
   mustuse ladestumist värvitud pinnale
• Optimaalselt töödeldav
• Märghõõrdeklass 1
• Kattevõimeklass 2

PremiumClean on toonitav ColorExpress toonimismasina-
tes kuni heledusastmeni 40. Tumedate või  intensiivsete 
värvitoonide korral kasutada PremiumColorit.

Pakendi suurused: 5l; 12,5l

 

Pilt 1 ja 2:  Pindade väga hea puhastatavus. 

Pilt 3: Plekid saab eemaldada niiske švammiga.



Intensiivne kaitse 
intensiivsetele värvidele: 
PremiumColor

Heledad triibud tumedal pinnal on ajalugu. PremiumColor on 
uudne sisevärv, millel on väga intensiivne värvitooni erksus ja 
kõrge kulumiskindlus. Isegi tumedate toonide juures võimaldab 
süsinikkiuga tugevdatud sisevärv luua ekstreemse tugevusega 
pealispinna, mistõttu on seinapind mehaanilistele kahjustustele 
vastupidavam. See tähendab, et mehaaniliselt tekkinud „kriip-
sud“ värvikihil ei paista välja heledate juttidena.

Värv on kasutatav üldkasutatavates ruumi-
des, nt trepikodades, fuajeedes, näituse-
hallides või tööstus- ja tootmishallides. 
PremiumColor on vastupidav desin�tseeri-
misvahenditele, minimeeritud emissiooni-
ga, lahusti- ja plasti�kaatorivaba: neil põh-
justel võib värvi kasutada tundlikes ruumi-
des, nt lastetubades, kliinikutes, rehabili-
tatsioonikeskustes, vanadekodudes või 
lasteaedades.

• Intensiivne värvitooni erksus
• Märghõõrdeklass 1
• Võimaldab teha kohtvärviparandusi
• Vähendab pinna mehaanilisi kahjustusi
• Ekstreemne vastupidavus: tugevdatud  
   süsinikkiuga
• E.L.F. kvaliteet: minimeeritud                                        
   emissiooniga, lahusti- ja plasti�kaatorivaba

PremiumColor toonitakse enne kasutamist ColorExpress 

toonimissüsteemis valitud värvitooni.

Pakendi suurused: 1,25l; 2,5l; 5l; 7,5l; 12,5lPilt 1 ja 2:  näitus „Bunte Götter“. Antiiksete skulptuuride värvilisus. Foto: Alexander Heimann.
Seinaviimistlus: PremiumColor

Pilt 3: Näituseruum Autohaus, Kaiserslautern. Seinaviimistlus: PremiumColor


