DEVETOP

Noblesse
Spray

WATERGEDRAGEN HUIDVETBESTENDIGE SPRAY LAKVERF
EN 71-3
SAFETY FOR

TOYS

DEVETOP NOBLESSE SPRAY
Na de succesvolle lancering van de Devetop
Noblesse aflaklijn komen we nu met een spray
versie gebaseerd op dit topproduct, Noblesse.
Onze Devetop Noblesse Spray, een watergedragen
slijtvaste en huidvetbestendige spray lakverf, is
zo ontwikkeld dat alle eigenschappen van onze
Noblesse aflak ook in deze spray versie verwerkt
zijn. Denk hierbij aan eigenschappen zoals: niet
vergelend, slijt- en krasvast, uitstekende vloeiing,
goed reinigbaar, uitstekende hechting en vooral
de superieure huidvetbestendigheid. Devetop
Noblesse Spray is verkrijgbaar in zowel zijdeglans
als mat.
Onze Devetop Noblesse Spray is zo ingesteld dat
u als verwerker er een hoge natte laagdikte mee
kunt aanbrengen zonder dat er zakkers ontstaan.
Er kunnen zelfs laagdiktes tot wel 300 - 400 µm nat
aangebracht worden. Verder heeft onze Devetop
Noblesse Spray een aantal bijzondere certificaten
behaald. Deze lichten we hieronder toe.

EN 71-3
SAFETY FOR
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SAFETY-FOR-TOYS CERTIFICAAT
Onze Devetop Noblesse Spray is getest door
instituut SGS en hier is het EN71-3 Safety-fortoys certificaat behaald. Dit houdt in dat de
Noblesse Spray zonder problemen toegepast
kan worden op kinderspeelgoed.

FRENCH A+ CERTIFICAAT
Devetop Noblesse Spray bezit ook het French
A+ certificaat, dit staat voor een schoon
binnenklimaat en is dus uitermate geschikt voor
ruimtes waar het zuiver dient te zijn, denk hierbij
aan baby- en kinderkamers, ziekenhuizen, zorginstellingen,
recreatie, hotels, openbare gebouwen en scholen. Tijdens de
verwerking van de Devetop Noblesse Spray komen er geen
oplosmiddelen vrij die schadelijk kunnen zijn voor de mens.

HACCP CERTIFICAAT
Dit houdt in dat Devetop Noblesse Spray ingezet
kan en mag worden als hygiënische lak, daar
waar een hoge duurzaamheid en makkelijke
reinigbaarheid gewenst is. Denk hierbij vooral
aan de horeca en voedsel(verwerkende) industrie. HACCP
is een systeem wat ontwikkeld is ter bevordering van de
voedselveiligheid. Bedrijven kunnen deze werkwijze gebruiken
om te voorkomen dat de veiligheid van onze voedingsmiddelen
in het gedrang komt. Kiest een bedrijf voor deze werkzijze dan
is onze Noblesse spray een uitermate geschikt product hiervoor.
Dit certificaat is te downloaden op de website www.2probity.eu
onder het kopje certificates.

ENVIRONMENTAL PRODUCT
DECLARATION (EPD)
Een EPD is een webapplicatie voor berekening
milieueffecten/milieu-impact van een verf,
gebaseerd op de LCI-databases (Life Cycle
Inventory) van de Europese verfbranche organisatie : CEPE.
Zodoende ontstaat er een Eco Footprint, die o.a. de totale
uitstoot van CO2 van 1 kg. verf, in beeld brengt. Deze EPD is
een internationale standaard volgens de EN-15.804 norm,
dit is een milieu verklaring van bouwproducten. Ook kan
de bovenstaande EPD als input gebruikt worden voor de
Nationale Milieu Database (NMD). De NMD is een berekening
van een milieuprestatie, die de milieu effecten over de gehele
levenscycles van een gebouw, bouwwerk of bouwdelen in beeld
brengt. De CO2 uitstoot is terug te vinden op het TI-blad.

DE VERNIEUWDE NOBLESSE SPRAY
STAAT VOOR:

- Hoog standvermogen tot 300 - 400 µm nat
- Superieure huidvetbestendigheid
- Voldoet aan HACCP certificering (R1 CH1623706)
- Voldoet aan het French A+ certificering
- Voldoet aan safety-for-toys certificering (EN71-3)
- Reductie CO2 emissie, lagere CO2 footprint
- Weinig tot geen overspray
- Zeer slijt- en krasvast
- Niet vergelend
- Uitstekende vloeiing
- Goed reinigbaar
- Uitstekende hechting
- Uitstekende dekking
Meerwaarde schilder t.o.v. kwastverwerking:
- Aanzienlijke tijdswinst
- Strakker werk

Voor meer informatie bekijk het technisch informatieblad
of ga naar www.drostcoatings.nl

www.drostcoatings.nl

