INSPIRA ZERO COV é a tinta com
menos impacto no ambiente,
contendo menos de um grama por
litro de solvente (COV - Compostos
Orgânicos Voláteis) em todas as cores.
É fácil de aplicar e tem uma excelente
relação qualidade/preço.

E TUDO MUDA
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 COV inferior a 1 g/L
 Muito baixo cheiro
 Excelente opacidade
 Muito fácil de aplicar
 Resistente ao desenvolvimento
de fungos e algas

DE: TODAS AS CORES

PARA: TODAS AS CORES MAIS VERDES
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INSPIRA ZERO COV
A tinta com menos impacto
no ambiente

Para um aconselhamento mais personalizado dirija-se a uma loja CIN
ou contacte o Customer Service da CIN (Serviço de Aconselhamento e Seguimento
Técnico) através do número azul 808 253 253 ou do e-mail customerservice@cin.pt

Transforme
todas as cores
em cores mais
verdes
A sua casa, a sua família e o ambiente
vão adorar INSPIRA ZERO COV. Nesta tinta
consegue ter todas as cores que desejar, sem os
cheiros que incomodam as pessoas que se
encontram na habitação e com muito menos
impacto no ambiente.
E tudo isto com a garantia de qualidade
a que a CIN o habituou.

Máxima resistência
O teste de esfrega de 5.000 ciclos demonstra
que INSPIRA ZERO COV combina muito baixo
cheiro e zero COV com a máxima resistência.
As suas paredes vão manter o bom aspecto
durante muito tempo.
Ideal para espaços habitados
INSPIRA ZERO COV é a tinta ideal para a
pintura e decoração de espaços interiores,
habitados ou em utilização, dado que o seu
muito baixo cheiro não incomoda quem está a
pintar, nem quem estiver a utilizar o local.

Zero COV

Muito baixo cheiro

Aplicação fácil

Até 14 m2/L/demão

A melhor escolha para o Planeta
INSPIRA ZERO COV é uma tinta à base de
água com menos solventes do que as tintas
convencionais. Com esta tinta vai reduzir a
sua pegada ecológica uma vez que as suas
pinturas e decorações serão ainda mais
verdes, contribuindo para o seu bem-estar.
É a melhor escolha para o Planeta e para
o seu Mundo.
O que são COV?
Os COV - Compostos Orgânicos Voláteis – são substâncias que
afectam a qualidade do ar interior e têm efeitos adversos no
ambiente. Nas tintas, normalmente encontram-se nos solventes
que ajudam a melhorar a facilidade de aplicação da tinta e o seu
tempo de secagem. INSPIRA ZERO COV consegue assegurar o
melhor desempenho com muito menos COV que as tintas
convencionais. Em todas as cores que desejar.

Testada em laboratórios independentes
INSPIRA ZERO COV obteve a classificação
máxima (A+) na Qualidade do Ar Interior.

