
ČISTE, 
SVETLE BARVE 

mat, latex notranja zidna barva

Odkrijte prvo notranjo zidno barvo odporno na mokro drgnjenje 
in madeže s hidrofobnim učinkom

BARVA, ODPORNA NA VSE 
DRUŽINSKE IZZIVE!

Dulux Easycare z edinstveno tehnologijo 
odpornosti proti madežem

Dulux Easycare uporablja edinstveno tehnologijo, ki omogoča 
odpornost proti madežem in omogoča njihovo enostavno 
odtekanje in odstranjevanje. Dulux Easycare je 10X bolj odporen 
kot standarden Dulux Matt in omogoča enostavno odstranitev 
težko odstranljivih madežev brez poškodovanja vašega premaza 
na vaši stenski površini, da bo vaš dom še naprej ostal lep. Produkt 
Easycare je idealen za dnevne sobe, jedilnice, hodnike, otroške 
sobe in univerzalne prostore. 

paropropustna,
stene dihajo

brez kapljanja

notranja
zidna barva

stopnja sijaja:
Matt

hidrofoben 
učinek

odlična moč 
prekrivanja

10 X bolj 
odporna
na mokro

drgnjenje*

Komu in kje priporočamo Dulux Easycare barvo??
- perfekcionistom
- domovom, kjer je veliko potreb po čiščenju zidnih površin
- družinam z otroci
- domovom s psi in hišnimi ljubljenčki
- restavracijam
- vrtcom, šolam, bolnicam

Rešitev za skoraj vse potrebe
Z novim produktom Dulux Easycare, je postala barvna paleta zidnih barv v 
ponudbi Akzonobela  edinstvena na trgu pripravljenih gotovih odtenkov 
zidnih barv.  Dulux Easycare nudi odlične rezultate odpornosti v mnogih 
barvih odtenkih.       

Čas sušenja: 4 ure

Pakiranje: Embalaže 2,5 L

Posebne značilnosti:
- Super pralna
- Izjemno odporna
- Dolgo obstojna

In vsem prostorom, kjer morajo zidne površine ostati odporne več let.

Kako deluje?

Ko tekočine na vodni osnovi pridejo v stik s steno, edinstvena 
inovativna tehnologija EASYCARE spremeni tekočine v kapljice. 
Kapljice se nahajajo na površini barve in omogočijo, da se tekočine 
lažje sperejo iz površine. 
Zahvaljujoč tehnologiji vodoodpornosti, je površina odporna na 
večino tekočih onesnaženj (hidrofobni učinek).
Prekrivni sloj ne vpija skoraj ničesar. Tekoča onesnaženja združuje v 
kapljice, ki odtečejo po površini.



Čiste, svetle barve brez skrbi!
Osnovna težava:
Naše stene so pri vsakdanji uporabo podvržene izjemnim pogojem: prah, blato, 
razpršene tekočine, otroške risbe… 
– samo nekaj nevarnosti za naše navpične površine.

Trg samo čaka na ta izdelek! 
Površine, ki jih je lahko čistiti, 
svetle barve, ki so še po letih 
enako sveže kot po pleskanju.

 

hidrofoben učinek     povprečna disperzija     dulux easycare  

 

Odgovor Duluxa: EasyCare!
Zahvaljujoč tehnologiji vodoodpornosti, je površina odporna na 
večino tekočih onesnaženj (hidrofobni učinek).
• Prekrivni sloj ne vpija skoraj ničesar.
• Tekoča onesnaženja združuje v kapljice, ki odtečejo po površini.
• Kapljice odstranite z blagim detergentom v vodi.
•

• Barva ostane živa in svetla tudi po več čiščenjih.

Barva se ne odstrani iz zidne površine / ne ostane na gobici 
med in  po čiščenju.

10 x močnejši 

10× močnejši Dulux EasyCare barva za notranje stene 
 MSZ EN  13300:2001.  Na osnovi odpornosti na 

mokro drgnjenje pripada izguba debeline opleska razredu 1, saj ne more 
izgubiti več kot 5 mikronov po 200 ciklih drgnjenja. Izguba debeline po 200 
ciklih drgnjenja je bila 1,3 mikrona (na osnovi preskusa ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
oddelka KERMI), medtem ko je bil po 2000 ciklih rezultat 10 mikronov (na 
osnovi preskusa instituta IMPiB Gliwicach). 

presega standarde 
kvalitete  najvišjih razredov

MSZ EN 13300:2001 preskus na mokro drgnjenje
Povprečna plast barve je podvržena 200 ciklom drgnjenja, nato se izmeri izgubo debeline. Glede na rezultat se barvo nato razvrsti v razrede.

www.spekter-zalec.si

48 POSEBNIH BARVNIH ODTENKOV
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