“Yli 40 000 suomalaista on joutunut monikemikaaliyliherkkyyden vuoksi
luopumaan opiskelu- tai työpaikastaan...”
Arviolta 600 000 - 800 000 suomalaista altistuu erilaisille sisäilman homeille ja epäpuhtauksille päivittäin. Kuten arviosta voi päätellä,
ongelma on erittäin suuri ja se pahenee koko
ajan. Kemikaaliyliherkkyys kehittyy pikku
hiljaa yleisimmin huonolle sisäilmalle, homeille
ja muille epäpuhtauksille altistuville ihmisille.
Osalle kemikaaliyliherkkyys tulee esimerkiksi
työperäisesti erilaisia aineita paljon käsitellessä.

Tämän kaiken edellä mainitun takia Coloria
Forte Sensitive on nähnyt päivänvalon. Se
on kehitetty ja testattu yhteistyössä
LoadedPro -sisäilma-asiantuntijoiden kanssa. Ainesosia on haettu ja testattu yhdessä
jo eriasteisesti kemikaaleille ja yhdisteille yliherkistyneiden henkilöiden kanssa. Tuloksena on ainutlaatuinen, Suomessa kehitetty, täysin ilman säilöntäaineita ja lisäaineita
valmistettu sisämaalisarja.

FORTE SENSITIVELLÄ MAALAAT TUTKITUSTI TURVALLISESTI:

• Älä kärsi enää kemikaalipäästöistä - helpotusta tuhansien ihmisten
perusarkeen.
• Ainutlaatuinen, suomalainen, täysin ilman säilöntäaineita ja lisäaineita
valmistettu maalisarja.
• Raaka-aineista yli 90% on kotimaista alkuperää.
• Kemikaaliyliherkkyydestä kärsiviä ajatellen ja jo altistuneiden kanssa
suunniteltu ja kehitetty herkistämätön tuote. Pitkälliset testaukset raakaaineiden ja valmiin tuotteen kanssa - erittäin hyvät käyttökokemukset ja
tulokset.
• Korjausrakentamisessa, home- ja kosteusvauriokorjauksissa: Sulkee pinnan estäen herkistävien kemikaalien haihtumisen huoneilmaan rakennusmateriaaleista enää jatkossa.
• Uudisrakentamisessa estetään kemikaaliyliherkkyyksien syntyminen ja
kehittyminen jo alkuvaiheessa.
• M1-luokiteltu
• VOC-vapaa
• Kotimainen

Coloria Forte Sensitive -maalisarja on kehitetty yhteistyössä LoadedPro Oy:n kanssa.

LoadedPro Oy on sisäilmasta sairastuneiden asiantuntijoiden perustama yritys, jonka tarkoituksena on parantaa sisäilmaa monin tavoin. LoadedPro on mukana kehittämässä ja parantamassa olemassaolevia erilaisia tuotteita vähäpäästöisemmiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on
Coloria Oy:n ja LoadedPro Oy:n yhteistyössä kehittämä erittäin vähäpäästöinen sisämaalisarja
Coloria Forte Sensitive. LoadedPro Oy:n sisäilmasuunnittelu on ainutlaatuinen konsepti, jossa
huomioidaan kokonaisvaltaisesti ihminen ja hänen ympäristönsä. Sisäilmasuunnittelun avulla
luodaan sisäilmaltaan terveellinen ympäristö.

Vesiohenteinen, säilöntäaineeton, hajuton ja VOC-vapaa erikoisakrylaattisideaineinen pohjamaali, joka sulkee alustasta sisäilmaan haihtuvat epäpuhtaudet ja haitalliset yhdisteet. Voidaan käyttää pohjamaalina tapettien alla ja halutessa täyshimmeänä pintamaalina seinä- ja
kattopinnoissa. Soveltuu uusien ja ennen erilaisilla maaleilla ja pinnoitteilla maalattujen seinäja kattopintojen pohjamaaliksi puu-, hirsi-, paneeli-, rakennuslevy-, tasoite- ja kiviainespinnoille.
Tekniset tiedot:
Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 5-8 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 2,7, 9 ja 18 L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 1 h,
päällemaalattavissa n. 2 tunnin
päästä. Maalikalvo saavuttaa lopullisen kovuutensa 2-4 viikossa.
Pohja: A

Vesiohenteinen, säilöntäaineeton, hajuton ja VOC-vapaa erikoisakrylaattimaali. Puolihimmeä
Forte Sensitive Seinämaali omaa erittäin hyvän pesunkeston ja puhdistettavuuden. Soveltuu käytännössä kaikille uusille ja ennen käsitellyille rakennusmateriaalipinnoille sisätiloissa
pl. erilaiset kalusteet ja lattiapinnat. Soveltuu myös toistuvaa pesua ja puhdistusta vaativille
sisäseinä- ja kattopinnoille (esim. lastenhuoneet, keittiöt, eteiset, rappukäytävät, konttoritilat,
koulut, päiväkodit yms.). Yhdessä sulkevan Forte Sensitive Pohjamaalin kanssa saadaan
aiemmin käsitellyistä ongelmapinnoista poistettua sisäilmaan rakennusmateriaaleista haihtuvat epäpuhtaudet ja haitalliset yhdisteet.
Tekniset tiedot:
Ohenne: Vesi
Riittoisuus: 5-8 m²/L
Työvälineet: Sivellin, tela, ruisku
Pakkauskoot: 2,7, 9 ja 18 L

Kuivumisaika: Pölykuiva n. 1 h,
päällemaalattavissa n. 2 tunnin
päästä. Maalikalvo saavuttaa lopullisen kovuutensa 2-4 viikossa.
Pohja: A

