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• Renar inomhusluften från skadliga aldehyder 

• Hållbar färg för hem och offentliga miljöer

• Lätt att applicera och bra täckförmåga

• Nyanserbar till alla inomhuskulörer* 

*förutom takfärgen

BIORA® AIR
innovativ 
luftrenande 
inomhusfärg

Ny inomhusfärg med teknologin NORDIC INDOOR AIR PURIFIER
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INDOOR AIR-PURIFYING teknologi 

Mängderna av luftföroreningar inomhus kan överraska dig. Föroreningar, som aldehyder, kommer från vardagliga 
hushållsartiklar, produkter, byggmaterial och inredning. Ökade nivåer av aldehyder kan orsaka irritation i ögon, näsa, hals och 
på hud.

BIORA AIRs Nordic Indoor Air Purifying teknologi hjälper till att rena luften genom att binda skadliga aldehyder, såsom 
formaldehyd, och neutralisera dem.

Vacker, MATT yta inomhus

BIORA® AIR inomhusfärg kan nyanseras till alla kulörer i Teknos inomhusfärgkarta och ger en vacker matt yta som resultat. 
BIORA® AIR är lätt att applicera och har bra täckförmåga så att du enkelt kan skapa din personliga stil samtidigt som du 
förbättrar kvaliteten på inomhusluften. Lämplig för inomhusytor av betong, puts, spackel, tegel och byggnadsskivor, samt 
underhållsmålning  av tidigare målade ytor. 

Testad effektivitet

BIORA® AIR‘s luftrenande effektivitet har testats 
oberoende enligt Standard ISO 16000-23.

Den målade ytans förmåga att fånga formaldehyd 
är testad med en metod där formaldehydberikad luft 
kontinuerligt släppts ut i en testkammare. Genom att 
mäta koncentrationen av formaldehyd inuti kammaren 
kan vi avgöra hur mycket formaldehyd som binds till 
den testmålade panelen med BIORA® AIR. Genom att 
fortsätta mätningarna under flera dagar möjliggör det 
för oss att avgöra den målade ytans effektivitet i en 
situation som motsvarar det verkliga livet.

Genom att binda de luftburna aldehyderna till färgen ser 
vi till att de skadliga elementen hålls instängda och inte 
kan cirkulera fritt i luften.  

 

GLANSGRUPP:  6 - helmatt
FÄRGÅTGÅNG:  5–8 m2/l
KULÖR:  Vit
STORLEK:  1l, 3l och 9l

GLANSGRUPP:  5 - matt
FÄRGÅTGÅNG:  8–10 m2/l
KULÖR:  Bas 1 och 3,   
 kan nyanseras till alla  
 Teknos inomhuskulörer
STORLEK:  0.9l, 2.7l och 9l

Dagar

Vi tillbringar cirka 90% av vår tid inomhus, därför har kvaliteten på den luft vi andas där stor inverkan på vårt 
välbefinnande. Den innovativa teknologin Nordic Indoor Air Purifier i BIORA® AIR är utvecklad för att förbättra 
luftkvaliteten inomhus. 

Minskning av fORMALDEHYDE (%) med BIORA® AIR
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