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Homogénne rozloženie farieb naprieč celým materiálom. Farba vo 
vnútri dosky je zachovaná bez ohľadu na to, či je brúsená, rezaná, 
frézovaná alebo obrábaná. 

Vysoká odolnosť voči vlhkosti, vďaka obsahu melamínu v živici. Pri 
správnej úprave môže byť použitá v kuchyniach, kúpelniach a 
komerčných priestoroch.

Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu má FORESCOLOR väčšiu vnútornú 
súdržnosť a teda aj mechanickú pevnosť. Vďaka svojej konzistencii a 
hladkej povrchovej úprave je vhodná pri výrobe zložitých vzorov alebo 
tvarov.

Emisia formaldehydu FORESCOLOR je zaradená do triedy E0. 
Netoxická a vynikajúca stálofarebnosť vďaka použitiu špeciálnej živice a 
organickému, zdraviu neškodnému farbivu je predurčená na citlivé 
aplikácie. 

PROTIPOŽIARNE
Spomaľovač horenia (B-s1, d0)

BEZ PRIDANÉHO 
FORMALDEHYDU

Pred samotnou výrobou sa vykonáva prísny výber surovín. Starostlivo sa vyberá použité 
drevo, pigmenty a lepidlá. FORESCOLOR je vyrobená výlučne z borovicového dreva, lepidlo 
je vyvinuté výhradne v spolupráci s renomovaným výrobcom živice. Vyrába sa hlavne zo 
syntetickej živice tvorenej melamín-močovinoformaldehydom. FORESCOLOR je 
certifikovaná E0 (nízky obsah formaldehydu). Vďaka vyčerpávajúcemu výskumu sa dosiahla 
výnimočná farebná stálosť, minimálna toxicita s ohľadom na ekologické faktory. Preto je 
FORESCOLOR mimoriadne vhodná na rôzne typy aplikácií. 

VÝHODY

Inovatívne farebné drevovláknité dosky (MDF) bez obsahu formaldehydu. Jednotlivé 
vlákna sú impregnované organickým farbivom a chemicky viazanou živicou, špeciálne 
vyvinutou tak, aby mal panel svoje špecifické vlastnosti na vysokej úrovni a zodpovedal 
tým najprísnejším bezpečnostným normám.

•  Výnimočná farebná stálosť  •  Mechanická pevnosť  •  Minimálne opotrebenie nástrojov
•  Ekologická výroba  •  Široké možnosti využitia

TECHNICKÉ ÚDAJE


