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pa r a c e m d e c o n at u r e

De beste verf
voor jezelf
en de natuur
Watergedragen acrylaatverf
voor muren en plafonds.

g o e d g e k e u r d d o o r d e n at u u r
EU Ecolabel : BE/07/002

Mathys® engageert zich
voor een betere gezondheid
en een beter milieu !
Als men kiest voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kiest
men voor een harmonisch samengaan van de 3 P’s: Planet, People
en Profit. Bedrijfsactiviteiten bouwen op die manier mee aan een
duurzame samenleving.
Dit impliceert ook het kiezen van producten en diensten met zo
weinig mogelijk negatieve impact op mens, milieu en maatschappij,
kortom goedgekeurd door de natuur.
Dit is een houding die verder gaat dan alleen maar het toepassen
van regels en wetten. Het resultaat is veelal een organisatie die innovatiever en efficiënter is, met een prettig werkklimaat, waar ruimte is
voor respect en dialoog. Een bedrijf of organisatie die prat kan gaan
op een positief imago en het respect en vertrouwen van velen geniet.

De problematiek van verf

Streven naar de beste oplossing voor onze klanten

Verf bevat chemische componenten (bind- en oplosmiddelen, pigmenten, droog- en conserveermiddelen en weekmakers) waarvan een deel schadelijk zijn voor mens en
milieu. Bij de boosdoeners zijn de VOS of Vluchtig Organische Stoffen. Dat zijn koolwaterstofverbindingen die
makkelijk verdampen. Eens in de atmosfeer reageren
ze met het zonlicht en stikstofdioxide, wat de ozonconcentratie verhoogt. VOS worden daarom in verband
gebracht met een aantal milieuproblemen waaronder
luchtvervuiling en verzuring. Ook is bekend dat dit bij
kwetsbare groepen mensen, schadelijke effecten op hun
gezondheid kan hebben, zoals bijvoorbeeld ademha
lingsproblemen.

Krachtens de Europese Richtlijn nr. 2004/42/ EG en de
nadien gevolgde nationale wetgeving is de maximumverhouding VOS in gram per liter voor gebruiksklare
verven en lakken strikt vastgelegd. Sinds 1 januari 2010
mogen, behoudens enkele welomschreven uitzonderingen voor bepaalde sectoren en werkzaamheden, verven
die deze vastgestelde maximumwaarden overschrijden,
niet meer verkocht of gebruikt worden.

Zij die rechtstreeks in contact met verf komen lopen het
grootste gevaar. Korte blootstelling zonder voldoende
ventilatie kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, enz. maar die symptomen verdwijnen kort nadien. Bij regelmatige en langdurige blootstelling echter,
kan er blijvende en onherstelbare schade ontstaan aan
zenuwstelsel en hersenfuncties.

Het betreft verven en vernissen aangebracht op en in
gebouwen, zowel door professionele schilders als particulieren.
Al hebben alle verffabrikanten naar best vermogen hun
producten aangepast en zijn de waarden van VOS in
verven en lakken drastisch verminderd, hun impact op
mens en milieu blijft aanzienlijk. Alleen met een correcte
schildertechniek en een kwaliteitsverf die weinig of geen
oplosmiddelen bevat, worden mens en milieu ontzien.

pa r a c e m d e c o n at u r e

De beste verf voor
jezelf en de natuur
Het Paracem Deco Nature verfassortiment is het beste alternatief voor een
ieder die bekommerd is om zijn eigen welzijn en dat van anderen. Deze
binnenmuur- en plafondverven zijn geregistreerd met het prestigieuze Europese keurmerk Ecolabel. Het Ecolabel wordt toegekend aan producten
en diensten die minder milieubelastend zijn zoals afvalreductie en het
verminderen van uitstoot naar lucht, water en bodem.
Bovendien zijn de Paracem Deco Nature verven met vernieuwde formule
in alle normale omstandigheden een evenwaardig alternatief voor een
gewone binnenmuur- of plafondverf. Zowel op het vlak van gebruiksgemak als op dat van prestaties en dus productiviteit.
Europa verplicht meer en meer landen om gebruik te maken van verven
met Ecolabel bij gebruik op openbare plaatsen zoals ziekenhuizen, gemeentelijke en stedelijke openbare gebouwen, rusthuizen, kinderdagverblijven, etc.

Verf geregistreerd met het ecolabel moet
aan een aantal strenge eisen voldoen:
• Kwaliteit staat bovenaan.
• De verven moeten voldoen aan bepaalde technische specificaties
zoals dekkracht, natte schrobvastheid.
• Ze moeten volledig vrij zijn van zware metalen en
andere schadelijke stoffen.
• In de productie van deze verven zijn er grenswaarden
voor luchtvervuiling, gereduceerde zwavelemissie en afvalproductie.

EU Ecolabel : BE/07/002

Voor meer info :
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

pa r a c e m d e c o n at u r e

Voor binnenmuren
& plafonds
nieuwe formule
Het Paracem Deco Nature assortiment bestaat uit een aankleurbare impregnatieprimer en een uitgebreid assortiment muurverven in 3 glansgraden m.n. Matt, Satin en Semi-Matt.
Dit assortiment is standaard beschikbaar in wit, terwijl met de 3 basisverven* elke denkbare kleur kan aangemaakt worden met de Colourshopmengmachine.
Pa r a c e m D e c o N at u r e • M a t t - S a t i n & S e m i - M a t t
• Watergedragen acrylaatverf
• Optimale dekking, meestal in 1 laag
• Sneldrogend
• Makkelijk in gebruik
• Geurloos
• In alle kleuren
Pa r a c e m D e c o N at u r e • P r i m e r
• Impregnatieprimer voor universeel gebruik
• Aankleurbaar in pasteltinten

* Alle basisverven zijn nog niet gehomologeerd.
Door toevoeging van colorants vervalt het Ecolabel.

Paracem Deco Nature
Primer

Paracem Deco Nature
Matt

Paracem Deco Nature
Satin

Paracem Deco Nature
Semi-Matt

Sterk dekkende
watergedragen
matte
acrylaatverf

Sterk dekkende
watergedragen
satijnglanzende
acrylaatverf

Sterk dekkende
watergedragen
semi - matte
acrylaatverf

Formule Watergedragen
acrylaat dispersie

Watergedragen
acrylaat dispersie

Watergedragen
acrylaat dispersie

Watergedragen
acrylaat dispersie

Gebruik Binnen

Binnen

Binnen

Binnen

Mat

Satin

Semi-Mat

8 à 10 m²/L

10 à 12 m²/L

7 à 10 m²/L

Max 0,2 g/L (wit)

Max 0,5 g/L (wit)

Max 0 g/L (wit)

Duimdroog 1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

Overschilderbaar 8 uur

6 uur

8 uur

4 à 8 uur

Wit + alle kleuren op
de ColourShop

Wit + alle kleuren op
de ColourShop

Wit + alle kleuren op
de ColourShop

5L - 10L

5L - 10L

5L - 10L

Omschrijving Impregnatie
primer voor
universeel gebruik

Aspect Mat
Verbruik 8 à 10m²/L
VOC gehalte Max 1 g/L (wit)

Kleuren Wit en pasteltinten op
de ColourShop
Verpakking 5L - 10L
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Eco-nature zijn
milieueco en natuurnature
vriendelijke verven
van Mathys®
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Het Paracem Deco Nature assortiment behoort tot het label
“econature”, een intern keurmerk waarmee Mathys® er zich toe
verbindt verfproducten met zeer lage vos-waarden aan te bieden
voor zowel de professionele als particuliere eindgebruiker.

eco

eco

nature

nature

Door dit label toe te kennen aan onze producten, kan U erop
vertrouwen dat deze niet schadelijk zijn voor ons en het milieu.
Kortom : goedgekeurd door de natuur.

Voor meer info :
www.eco-nature.info
Uw verdeler

info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
Rotterdam House
116 Quayside - Newcastle
NE1 3DY, United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
info@rust-oleum.eu
www.rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T: +33 (0) 130 40 00 44
F: +33 (0) 130 40 99 80

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
België/Belgique
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201

info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

M0034.NL - 03.12

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
Nederland
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600

