
geproduceerd door :
Coloria Oy
Kaakkurintie 8
37150 Nokia - Finland

importeur voor België : 
Paint From The North
tel +32-50-78.15.22
info@paintfromthenorth.be
www.paintfromthenorth.be

antimicrobiële werking op lange termijn :
ISO 22196:2011

superieure schrobvastheid SFS 3755 (> 5000 
brushings)

M1 emissieklasse

“voor een zuivere binnenlucht”
    Puhtaamman sisäilman puolesta

De baseline van Coloria Greenline, dit 
zijn geen holle woorden.
De volledige verflijn haalt het M1 certificaat 
voor binnenluchtkwaliteit.

Wat is M1 precies ?

Het Finse RTS, de stichting voor bouwinfor-
matie, reikt het certificaat uit.
M1 legt de lat nog hoger dan de Belgi-
sche en de Franse Emisseklasse A+ die 
beter bekend is (enkel VOC en gevaarlijke 
stoffen)
M1 legt ook beperkingen op emissie van 
ammoniak en geur.

mg/m2hmg/m2hmg/m2hmg/m2hmg/m2h

De gezondste verf voor de babykamer/kinderkamer 
komt uit het land van de rendieren.
In Scandinavië moeten we zijn voor bewuste keuzes, voor 
vernieuwing maar ook voor traditie. Maak daar de juiste mix 
van en dan krijgen we Coloria Greenline.
Geen petrochemie, geen compromis.
Low carbon verven maken vaak gebruik van bindmiddelen 
met mysterieuze namen die - als je goed doorleest - verber-
gen dat er toch een behoorlijk aandeel petrochemie of andere 
belastende industrie aan voorafgaat. Niet bij Greenline. 
Gewoon uitgekiende plantaardige oliën in een malse emulsie.
Ook voor meubels
Doordat het een soort olieverf is, kan Greenline best wel 
tegen een stootje. Dus ook op een kast of binnendeur of 
decoratieve voorwerpen, maar een aanrecht is net iets te 
veeleisend.
Als het snel moet gaan.
Stofdroog in een half uur, overschilderbaar in 4 tot 6 uur 
naargelang de ondergrond. 2 lagen in 1 shift zijn dus perfect 
mogelijk.
Schilferen ?
Greenline verf vormt bovendien geen vel. Dat maakt dat de 
verf veel minder kritisch is qua vochtigheidsgraad van de 
ondergrond. Op nog vochtige pleister of na infiltratie durft 
bvb acrylaatverf gemakkelijk afduwen en gaan schilferen. 
Met Greenline nooit !

“voor een zuivere binnenlucht”
- Puhtaamman sisäilman puolestaPLASTIC FREE AND ALLERGY SAFE PAINT

HYGIËNE
Werkelijk uniek is het om een biologische verf te vinden die 
ook antibacterieel en schimmelwerend werkt !

JOLLY COLLECTION is de ideale keuze voor scholen, 
creches, kinderkamers, keukens en badkamers.

vrij van verborgen allergenen :
  geen azo kleurstoffen - enkel gebruik 
van minerale oxiden
  geen commerciële kleurpasta’s met 
onbekende ingrediënten
  geen vluchtige organische stoffen - 
M1 gecertificeerd

JOLLY COLLECTION is ontwikkeld met bijzondere 
aandacht voor contactallergieën.
Wij denken niet alleen aan het welzijn van de gebruiker of bewoners 
maar ook aan dat van de schilder, want die komt in contact met de 
vloeibare verf, en dat heeft zijn eigen problemen.

noodzakelijke allergenen (mn de 
conserveermiddelen) : 
  5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on + 
2-methyl-4-isothiazolin-3-on (3:1 mix)
  bronopol
  zilver



PLASTIC FREE AND ALLERGY SAFE PAINT
ontwikkeld en geproduceerd in Finland dus 

garant voor kwaliteit

waterverdunbaar

bindmiddel drogende olïen

vergeelt niet

professionele kwaliteit met superieure 
dekkracht

voor oppervlakken waar hygiëne belangrijk is
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Greenline in a nutshell

Met plastic free houden we twee dingen in het oog :

1. een bindmiddel dat niet resulteert in een niet afbreekbare 
verffilm. Het is niet omdat je een plantaardige grondstof 
verwerkt dat de uitgeharde vorm niet in microplastics 
resulteert.
2. gebruik weren van petrochemische bestanddelen in en 
buiten het bindmiddel, en dat zijn er verrassend veel :
- de vanzelfsprekende polymeerverven : vinyllatex, acryl, 
polyurethaan
- petrochemisch/biologische hybriden zoals alkydhars
- alternatieve ‘natuurlijke’ bindmiddelen zoals azijnzuures-
ters (polyvinylacetaat) die wel enigzins afbreekbaar zijn 
maar waarvan de grondstoffen toch weer deels uit aardolie 
gewonnen worden.
- kleurstoffen : gewone verf, ook vele ecologische verven, 
wordt ingekleurd met azo kleurstoffen. Ze zorgen voor 
zowat alle felle kleuren : geel, rood, groen, blauw. Deze 
worden uit een lange schakel van reactieproducten gemaakt 
van oa benzeen, een aardoliederivaat
- verborgen solventen (zoals glycol) in lage concentraties die 
gebruikt worden als bewaarmiddel, emulgator...
- weekmakers (ftalaten, alkylfenolen...)

Waarom kan het anders :

De Greenline verf maakt gebruik van drogende oliën. Deze 
plantaardige oliën worden dermate bewerkt (’gekookt’) dat 
ze de goede eigenschappen van lijnolie bevatten maar niet 
de nadelen zoals vergelen. Daardoor zijn een heel aantal 
hulpstoffen overbodig.
Greenline heeft dan ook een andere droogcurve dan 
traditionele verven. Stofdroogheid wordt al bereikt in 30 
minuten. Volledige hardheid wordt bereikt na 2 weken.

NIEUW : NU OOK VOLLEDIG MATTE MUURVERF - SCHROBVAST
Himmeä is een poedermatte silicaat dispersieverf die volledig 
ademend is en toch waterwerend - even anti-allergisch en neemt geen 
schrobwater op.

kleuren 

Paint From The North heeft specifiek voor de 
Benelux de Jolly Collection ontwikkeld : pure 
frisse minerale kleuren voor de kinderkamer.

Er wordt geen gebruik gemaakt van synthetische 
kleurpasta’s (azo kleurstoffen) en zo blijven we 
ver weg van niet gedeclareerde ingrediënten van 
derden.

De gebruikte minerale pigmenten zijn van 
extreem hoge kwaliteit, lichtecht en 
uiteraard niet toxisch (EN 71-3 geschikt).
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JOLLY COLLECTION
aspect

jollycollection.be

Himmeä
Himmeä is een dik vullende poedermatte minerale verf.
Himmeä is waterafstotend en uiterst schrobvast.
Himmeä hecht ook op bestaande verf.

Satiini
Satiini is een fijne muur- en plafondverf voor een strakke 
halfmatte afwerking.
Satiini is bijzonder schrobvast en bovendien bacterie- en 
schimmelwerend !

Kiilto
Kiilto is een fijne afwerkverf die geschikt is als lakverf en als 
satijnglanzende muur/plafondverf.
Kiilto is bijzonder schrobvast en bovendien bacterie- en 
schimmelwerend !

PLASTIC FREE AND ALLERGY SAFE PAINT
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JOLLY COLLECTION
verkooptools

jollycollection.be

display
een compact presentatierekje dat een 
overzicht biedt van alle verfsoorten 
binnen de Jolly Collection. Geschikt voor 
op de toonbank of een tafel

kleurenkaart
een lichte en stevige kleurenkaart met 
handvat met handgeverfde kleurstalen 
voor een exacte weergave van alle 
kleuren en aspecten

PLASTIC FREE AND ALLERGY SAFE PAINT

HIMMEÄ

SATIINI

KIILTO
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