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Το ZERO PAINT είναι ένα καινοτόμο,  

απόλυτα ματ, λευκό χρώμα εσωτερικής 

χρήσης χωρίς συντηρητικά. Το γεγονός ότι δεν 

περιέχει συντηρητικά, το καθιστά ιδιαίτερα 

φιλικό για τον χρήστη και το περιβάλλον 

και κατάλληλο για άτομα που παρουσιάζουν 

αλλεργίες στα φρεσκοβαμμένα χρώματα, 

οι οποίες συνήθως προκαλούνται από τις 

ισοθειαζολινόνες, τα πιο κοινά συντηρητικά 

πρόσθετα των υδατοδιαλυτών χρωμάτων. 

Είναι πιστοποιημένο με την αυστηρότερη 

οικολογική σήμανση Blue Angel. Επιπλέον, 

είναι σχεδόν άοσμο με πολύ χαμηλές 

εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, 

συμβάλλοντας σε καλύτερη ποιότητα 

εσωτερικού αέρα. Έχει μεγάλη αντοχή στο 

πλύσιμο και εξαιρετική καλυπτικότητα. 

Το ZERO PAINT έρχεται να ανατρέψει τα 
δεδομένα στο χρώμα προσφέροντας τόσο 
στον εφαρμοστή, όσο και στους τελικούς 
χρήστες του χώρου, τις βέλτιστες 
συνθήκες περιβάλλοντος!

• Καινοτόμο προϊόν χωρίς συντηρητικά

• Κατάλληλο για άτομα με αλλεργίες  
στα φρεσκοβαμμένα χρώματα

• Οικολογική πιστοποίηση Blue Angel

• Πολύ χαμηλές εκπομπές VOC

• Υψηλή ποιότητα εσωτερικού αέρα

• Συσκευασία από ανακυκλωμένα υλικά

• Υψηλής καλυπτικότητας 

• Σχεδόν άοσμο
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Γιατί να επιλέξω το ZERO PAINT με πιστοποίηση Blue Angel;

• Η γερμανική πιστοποίηση Blue Angel είναι το πιο απαιτητικό σύστημα οικολογικής σήμανσης. 
Αποτελείται από τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος, από την παραγωγή και τη χρήση του έως την απόρριψη και την ανακύκλωσή του, 
εξασφαλίζοντας το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την υψηλότερη προστασία της 
ανθρώπινης υγείας.

• Η χρήση συντηρητικών δεν επιτρέπεται στα χρώματα εσωτερικής χρήσης πιστοποιημένα με  
Blue Angel, εξασφαλίζοντας την προστασία ατόμων ευαισθητοποιημένα στις ουσίες αυτές από την 
εκδήλωση αλλεργικών αντιδράσεων. 

• Οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων από χρώματα πιστοποιημένα με Blue Angel κυμαίνονται 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της καλής ποιότητας εσωτερικού αέρα. 
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* Oι ισοθειαζολινόνες είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται στα χρώματα ως συντηρητικά συσκευασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρησή τους από μικροβιακές 
φθορές κατά την αποθήκευση.

** VOC & SVOC είναι πτητικές οργανικές ενώσεις & ημιπτητικές οργανικές ενώσεις, περιέχονται στα χρώματα και εκλύονται κατά την εφαρμογή τους.  
Η μυρωδιά του φρεσκοβαμμένου χρώματος οφείλεται στις ουσίες αυτές, οι οποίες θεωρούνται υπεύθυνες για σύνθετες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία. Σε συνθήκες χαμηλής έκθεσης τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, πονοκέφαλο, υπνηλία, ζαλάδα, αδυναμία, πόνο στις αρθρώσεις, 
θολή όραση, ερεθισμό στα μάτια και το δέρμα και γενική δυσφορία, ενώ αύξηση των επιπέδων έκθεσης προκαλεί αναπνευστική δυσφορία, ναυτία και σύγχυση.

Επιτρεπόμενες συνολικές συγκεντρώσεις ουσιών 
και ενώσεων ισοθειαζολινόνης*

Όρια περιεκτικότητας σε ΠΟΕ (VOC)**  
στο έτοιμο προς χρήση προϊόν

Όρια περιεκτικότητας σε ΗΠΟΕ (SVOC)**  
στο έτοιμο προς χρήση προϊόν

≤500 ppm

≤10.000 ppm

≤30.000 ppm

Σύγκριση Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος και της γερμανικής οικολογικής πιστοποίησης, 
για τα λευκά χρώματα εσωτερικής χρήσης

EU Ecolabel 
(2014/312/ΕΕ)

Blue Angel 
(DE-UZ 102)

≤2 ppm

≤700 ppm

≤500 ppm
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