BLUEFIN Terra-Diamond
MEER DAN 85 % NATUURLIJKE
GRONDSTOFFEN

BLUEFIN Terra-Diamond

Het duurzame alternatief

100 %

85 %

hernieuwbare resp.
natuurlijke grondstoffen
lager VOSgehalte en

6%

Baubook-conform
Onder het kwaliteitslabel
green vindt u de meest duurzame coatings van ADLER.
Alle producten worden objectief getest en gecertificeerd
volgens drie categorieën:
milieu, gezondheid &
veiligheid en levensduur.
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De nieuwe 2K-watergedragen meubellak Bluefin Terra-Diamond bestaat voor meer dan
85 % uit natuurlijke grondstoffen. De lak bevat niet alleen hernieuwbare grondstoffen,
maar zorgt ook voor een natuurlijke uitstraling. De uitstekende oppervlaktebescherming,
de zeer goede verwerkbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid tonen aan dat Bluefin
Terra-Diamond in geen enkel opzicht moet onderdoen voor conventionele verven.
In tegenstelling tot veel van zijn synthetische tegenhangers bevat de coating minder dan
6 % VOS, wat ook een positieve bijdrage levert aan de milieubalans. Maar dat is nog niet alles:
ADLER is ook een van de eerste bedrijven in zijn sector die 100 % klimaatneutraal produceert.
ADLER heeft zijn ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt door een aantal maatregelen. ADLER compenseert onvermijdelijke restemissies met erkende klimaatbeschermingscertificaten en draagt zo bij aan de financiering van nieuwe klimaatbeschermingsprojecten.

ZWEET- &
SPEEKSELECHT

VEGANISTISCH

De afwezigheid van zware metalen (EN 71-3), de speeksel- en
zweetbestendigheid (DIN 53160) en de afwezigheid van weekmakers geven de grondstofbesparende verf talrijke mogelijkheden voor het coaten van speelgoed en kindermeubilair. Maar
de veelal natuurlijke coating zorgt ook in andere woonruimtes
voor een prettige, minder vervuilde en gezondere leefomgeving. De milieuvriendelijkheid van Bluefin Terra-Diamond is
officieel bevestigd: het product staat op de Baubook-lijst en de
met Bluefin Terra-Diamond gecoate meubelen voldoen aan de
criteria van het Oostenrijkse milieulabel RAL-UZ 06.
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uiterst krasbestendig
*Besparing t.o.v. de industriestandaard op basis van 1 liter verf en op basis van ‚cradle to grave‘.

Levensduur

Bluefin Terra-Diamond kan worden gebruikt als gronden toplaag. Ondanks het hoge aandeel van hernieuwbare
grondstoffen haalt de lak een uitstekende chemische bestendigheid (ÖNORM A1605-12 1-B1 en DIN 68861 1B) en
is daarom bij uitstek geschikt voor het lakken van normale
tot zware slijtage onderhevige oppervlakken in de meubelen interieurbouw. Bluefin Terra-Diamond is daarom een
volwaardig, milieuvriendelijk alternatief voor conventionele meubellakken. Een ander pluspunt is dat de lak rechtstreeks op het eikenhout kan worden aangebracht, zonder dat eerst een primer moet worden aangebracht om
groene verkleuring te voorkomen. Zo spaart u tijd en geld!

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Artikel nr.

2962 000105 ff

Verpakking

4 kg, 20 kg

Glansgraad

G5

Verharder

10 % Aqua-PUR-Härter
82221

Toepassing

NA AR DE
PRO D U CTV ID EO

Gedrukt volgens de richtlijnen van de
Österreichischen Umweltzeichens
(Oostenrijkse Eco-Label)
„Druckerzeugnisse” (Drukwerk),
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
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ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

8-2021

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

