De eerste verf die onaangename geuren afbreekt.

Verf en respect
voor het milieu,

het is mogelijk !

90% van onze producten heeft een keurmerk

De eerste verf die onaangename geuren afbreekt.
Het gamma Clean Odeur neemt de geuren op en vernietigt ze dankzij een toevoegingsmiddel
dat speciaal is ontwikkeld om bepaalde, in de lucht aanwezige geurmoleculen af te breken door
ze chemisch te wijzigen bij contact met de verffilm.

Clean’Odeur
het eerste verfgamma anti-onaangename
geuren met het NF-milieukeurmerk,
vernietigt de geuren zonder foto-katalytisch
procedé zonder gebruik te maken van
nanodeeltjes en schadelijke stoffen.

4 belangrijkste geurfamilies worden getroffen:
• Algemene vet- en keukengeuren
• Lichaams- en transpiratiegeuren
• Tabaksgeuren
• Vocht- en schimmelgeuren

Clean’Odeur
Het gamma Clean Odeur is specifiek bedoeld
voor
ondergronden
zoals
gipsplaten,
pleisterwerk en houtwerk binnen.
De verf wordt aangebracht in 1 tot 2 lagen
met
• een acrylborstel.
• een kortharige rol 9mm geweven polyester
voor een fijn gebobbeld effect.

• een rol met middellang haar 13mm voor een
grof gebobbeld effect.

Belangrijkste prestaties
Goed dekkingsvermogen
Zeer wit
Geen gespat en geen sporen bij het drogen
Kan lang openstaan
Gemakkelijk aan te brengen

Clean’Odeur Mat
Voor nieuwbouw en renovatie van verzorgde of
normale afwerking (type A of B)
• Theoretisch oppervlakterendement: 10m²/L
• Spiegelglansgraad: <2% op 85°
• Uitzicht van de film: mat

Kenmerken
Droging (20°C en 65% relatieve vochtigheid):
Droog aanvoelend: 1u
Dekkingstijd: 12u
Verpakkingen: 4L en 10L

• Tinten : Wit

Clean’Odeur Velours
Voor nieuwbouw en renovatie van verzorgde of
normale afwerking (type A of B)
•
•
•
•

Theoretisch oppervlakterendement: 10m²/L
Spiegelglansgraad: 3 tot 6% op 60°
Uitzicht van de film: velours
Tinten: meer dan 2000 tinten van het Color’Onip
systeem te realiseren op basis van wit en
verfbasissen (po2 – po3 – poY)

Kenmerken
Droging (20°C en 65% relatieve vochtigheid):
Droog aanvoelend: 1u
Dekkingstijd: 12u
Verpakkingen: 1L en 4L en 10L

Aqua 50 Mat

Clean’Odeur Satin
Voor nieuwbouw en renovatie van verzorgde of
normale afwerking (type A of B)
•
•
•
•

Theoretisch oppervlakterendement: 10m²/L
Spiegelglansgraad: 10 tot 15% op 60°
Uitzicht van de film: gebobbeld satijn
Tinten: meer dan 2000 tinten van het Color’Onip
systeem te realiseren op basis van wit en
verfbasissen (po2 – po3 – poY)

Kenmerken
Droging (20°C en 65% relatieve vochtigheid):
Droog aanvoelend: 1u
Dekkingstijd: 12u
Verpakkingen: 1L en 4L en 10L

Clean’Odeur wordt aanbevolen voor lokale als :

Onderscheidingen
2015
Pierre Potier Prijs voor innovatie in de chemie voor
duurzame ontwikkeling overhandigd door de Franse
Minister voor economie, Emmanuel Macron, voor Label
Onip Clean’R
2014
LSA-Prijs voor innovatie voor het Clean’R procedé
Winnaar van de innovatietrofeeën van Haute Normandie
voor Label Onip Clean’R
2013
Label Onip Clean R, het eerste gamma bouwverf dat de
binnenlucht zuivert zonder schadelijke stoffen. Verkozen
tot BTP-product van het jaar
2012
Gouden medaille van de innovatietrofeeën (salon
Oppervlakken en Materialen) voor Contrasten en
Harmonie, 1e kleurenkaart voor de toegankelijkheid van
openbare gebouwen

De eerste verf die onaangename geuren afbreekt.

Commerciële Dienst
125-127, av. de Fontainebleau
94276 Le Kremlin Bicêtre
Tél : 01 46 72 30 95 – Fax : 01 46 72 36 65
administratif@onip.com
www.onip.com

Laboratorium
Tél : 02 32 50 40 16 – Fax : 02 32 50 90 10
labo@onip.com – infotech@onip.com

Logistiek
Tél : 02 32 50 90 16 – Fax : 02 32 50 40 89
logistique@onip.com

Export
Tél : 33 1 69 14 15 30 – Fax : 33 1 69 14 15 35
exportonip@orange.fr

Productielocaties zijn gecertificeerd
ISO 9001 Version 2008

www.onip.com

