
Aqua High-Gloss Red 4S High-Gloss

Bez rozpuszczalnika √ √

LZO maks. 130 g / litr maks. 300 g / litr 

CO²* 2,97 kg / litr produktu 4,25 kg / litr produktu 

Etykieta emisyjna A A+

Surowce 
biologiczne

√ √

Biobased % 40 - 60% 40 - 60%

Trwałość 
w latach** 

5 6 - 8

C
A+

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B

Ralston BIOseries, rewolucyjne przyjazne środowisku farby i lakiery. Zrównoważony rozwój leży w DNA Royal Van Wijhe Verf, 
silnej holenderskiej firmy rodzinnej, twórcy marki Ralston. Zawsze szukamy innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań 
systemów malarskich. Ponadto przedstawiliśmy także wszystkie fakty dotyczące naszych zrównoważonych lakierów. 
W arkuszu informacyjnym znaleźć można dane dotyczące emisji dwutlenku węgla i zawartość surowców pochodzenia 
biologicznego na produkt, w tym sposób, w jaki je mierzymy.

Broszura informacyjna Ralston
Przyjazne środowisku lakiery

Jest to całkowita emisja CO² uwalniana podczas cyklu życia produktu, łącznie z opakowaniem, 
aż do momentu, kiedy produkt opuszcza nasz magazyn. Emisja dwutlenku węgla wyrażona jest 
w ekwiwalentach CO².

W zależności od położenia/lokalizacji.

*

**

Kupujemy surowce biologiczne do produkcji naszych farb. 

Czyli innymi słowy są one wytworzone z surowców roślinnych, 

które mogą z powrotem odrosnąć w ciągu okresu użytkowania 

produktu. Oznacza to więc, że nigdy się one nie wyczerpują, w 

przeciwieństwie do surowców kopalnych. Zawartość surowców 

biologicznych mierzona jest metodą C14 (EN16640) w stosunku 

do całości produktu. Jest to ogólnie 

przyjęty europejski standard.

Surowce pochodzenia 
biologicznego

W 2016 roku Royal Van Wijhe Verf / Ralston była pierwszą firmą chemiczną na świecie, która otrzymała tytuł 

Benefit Corporation. Jest to oznakowanie dla firm, które osiągają zyski, jednocześnie dobrowolnie przyczyniając 

się do tworzenia lepszego świata. Podobnie jak znak “Fairtrade” dla producentów kawy. W 2019 roku firma po 

raz trzeci z rzędu została nominowana do nagrody “najlepszy dla świata” w kategorii ochrony środowiska.

Certyfikat B Corp

Jakość w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zawsze najlepsze 

rezultaty kolorystyczne i najlepsze krycie. Jako firma rodzinna 

w naszych genach jest inwestowanie w innowacyjność i 

zrównoważony rozwój. Używamy surowców biologicznych, 

dążymy do jak najniższej emisji dwutlenku węgla, długotrwałej 

odporności na zewnątrz i zachowania koloru przez długi czas.

Wspaniałe krycie i 
intensywne kolory
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Certyfikaty

Certyfikaty jakości ISO 9001 i ISO 14001 są międzynarodowym standardem dla wymagań dla systemu zarządzania 

środowiskowego i jakości. 

B Corps to certyfikat przyznawany przez amerykańską organizację non-profit B Lab firmom 

osiągającym zyski, które jednocześnie spełniają surowe normy w zakresie działalności społecznej 

i środowiskowej,zachowania odpowiedzialności i przejrzystości swoich działań.

Ślad węglowy to wpływ, jakie Twoje aktywności mają na środowisko. Ślad ten jest mierzony za pomocą metody LCA (Life Cycle 

Assessment) – oceny cyklu życia opracowanej przez Ecochain. W ten sposób wiemy, jaki ślad pozostawiają wszystkie nasze 

produkty. Dzięki temu możemy go stale zmniejszać, a tym samym doskonalić się.

Technologia na podstawie surowców roślinnych, które mogą z powrotem odrosnąć w ciągu okresu użytkowania produktu. 

Oznacza to więc, że nigdy się one nie wyczerpują, w przeciwieństwie do surowców kopalnych. Zawartość surowców 

biologicznych mierzona jest metodą C14 (EN16640) w stosunku do całości produktu. Jest to ogólnie przyjęty europejski 

standard.

Etykieta A+. We Francji wszystkie produkty przeznaczone do użytku wewnętrznego muszą mieć oznaczenie oznaczające klasę 

emisji LZO (lotnych związków organicznych). Etykieta A+ to najlepsza kategoria oznaczająca najmniejszą emisję.

Coatings Care oznacza dążenie do ciągłej poprawy bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Firmy, które są członkami organizacji 

VVVF i uczestniczą w Coatings Care, można zidentyfikować za pomocą logo tego programu.

Breeam to metoda oceny w celu określenia wskaźników zrównoważonego rozwoju budynków, kod dla środowiska 

zbudowanego w sposób zrównoważony. Wszystkie farby Ralston spełniają kryteria HEA 9 stosowane w Breeam. Produkty te 

mogą być stosowane w zrównoważonym budownictwie i zarządzaniu budynkami.
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Porównanie wartości 
procentowej biobazy
Aby określić zawartość biobazy w naszych farbach, mierzymy procent surowców biologicznych w całym 

produkcie za pomocą metody C14 (EN16640). Ten sposób pomiaru daje najbardziej uczciwe wyniki. Inne metody 

pomiaru to system bilansu masy lub zawartość biologiczna na przykład tylko spoiwa i rozpuszczalnika. Są one 

często stosowane, aby procent biobazy w produkcie wydawał się wyższy. Należy więc bardzo uważać podczas 

porównywania różnych produktów.
scan QR code

Honoree

Best For
The World
2019 Environment

2018
2017

ralstoncolour.com

Broszura informacyjna Ralston
Przyjazne środowisku lakiery

versie 1.2 | 2020


