ΑΜ Αντιβακτηριδιακό
Χρώµα Πούδρας

Περιγραφή
Το Αντιβακτηριδιακό Χρώµα Πούδρας ΑΜ της ΝΕΟΚΕΜ,
περιέχει εξελιγµένα πρόσθετα, τεχνολογίας ιόντων αργύρου.
Η τεχνολογία ιόντων αργύρου διασφαλίζει την αποτελεσµατική
αντιβακτηριδιακή προστασία για όλη τη διάρκεια ζωής του
προϊόντος, συµβάλλει στη διατήρηση της καθαριότητας και της
υγιεινής των επιφανειών και µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο
επιµολύνσεων.
Το Αντιβακτηριδιακό Χρώµα Πούδρας ΑΜ είναι πιστοποιηµένο
για την προστασία του από βακτηρίδια, σύµφωνα µε το πρότυπο
ISO 22196 του Ινστιτούτου Hohenstein στη Γερµανία.

Certificate
Antibacterial Activity / HD-424448
NEOKEM SA
95 Ag. Georgiou Str
P.O. BOX 143
194 00 KOROPI ATTIKI
GREECE
Sample:

NEOTEC AM

Colour:

white

According to the report no. 20.8.3.0016 dated on 24 February 2020 we confirm that the
above mentioned item was tested at the Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG
according to ISO 22196:2011-08 “Plastics – Measurement of antibacterial activity on
plastic surfaces”. The item shows antibacterial activity. The tests were carried out with
the test strains Staphylococcus aureus ATCC 6538P and Escherichia coli ATCC 8739.

The certificate is valid until 28 February 2021


Dr. Timo Hammer
Chief Executive Officer
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Σηµαντικά Οφέλη
• Αποδεδειγµένη αναστολή ανάπτυξης βακτηριδίων έως 99,9%
• Αποτελεσµατικό κατά των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηριδίων
• Προστασία για όλη τη διαρκεια ζωής της επίστρωσης
• Τα αντιβακτηριδιακά πρόσθετα είναι ενσωµατωµένα στο προϊόν και διατηρούν
τις ιδιότητές τους, ακόµη και µετά από επαναλαµβανόµενες πλύσεις
• Εξαιρετική διατήρηση απόχρωσης
• Φιλικό προς το περιβάλλον
• Δεν βασίζεται σε Νανοτεχνολογία
• Ευκολία στην εφαρµογή

Τριπλή δράση
της δραστικής ουσίας
του Αντιβακτηριδιακού
Χρώµατος Πούδρας ΑΜ:
• Συνδέεται µε το κυτταρικό
τοίχωµα των βακτηριδίωνν και
παρεµποδίζει την ανάπτυξή τους
• Παρεµποδίζει την παραγωγή
ενζύµων και σταµατάει την
παραγωγή ενέργειας από τα
κύτταρα
• Διακόπτει τη διαδικασία
αναπαραγωγής των
κυττάρων των
βακτηριδίων

Οι ιδιότητες του Aντιβακτηριδιακού Χρώµατος Πούδρας
ΑΜ της ΝΕΟΚΕΜ διατηρούνται για όλη τη διάρκεια ζωής
της επίστρωσης.
Τα αντιβακτηριδιακά πρόσθετα ενσωµατώνονται
στο προϊόν. Δεν αποµακρύνονται και δεν ξεπλένονται.

Σηµαντικές Σηµειώσεις
Όλα τα χρώµατα πούδρας της ΝΕΟΚΕΜ, µπορούν να αποκτήσουν αντιβακτηριδιακές ιδιότητες
Τα συστατικά του Αντιβακτηριδιακού Χρώµατος Πούδρας ΑΜ ελέγχονται και συµµορφώνονται σύµφωνα µε τον:
• Κανονισµό Βιοκτόνων Προϊόντων (BPR)
• Οργανισµό Προστασίας Περιβάλλοντος (EPA)
Συνιστάται για εσωτερικές και εξωτερικές βιοµηχανικές εφαρµογές, όπου οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες
είναι απαραίτητες όπως:
• παιδικές χαρές
• δηµόσιες συγκοινωνίες
• γυµναστήρια
• νοσοκοµεία
• πόµολα
• παιδικούς σταθµούς
• κλιµατιστικά
• σχολεία
• συστήµατα εξαερισµού
• κοινόχρηστους χώρους
• αξεσουάρ µπάνιου
• εστιατόρια
• υπηρεσίες φύλαξης παιδιών
• ιατρικό εξοπλισµό
• κέντρα ηµερήσιας φροντίδας κλπ.
• φαρµακευτικά εργαστήρια
• πάρκα

ΚΕΝΤΡΙΚΑ:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ:

Αγ. Γεωργίου 95, Τ.Θ. 143
Κορωπί Αττικής, 194 41
Τηλ.: 210 6626860
Fax: 210 6625305
e-mail: info@neokem.gr

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, 48Β Α9
Θεσσαλονίκη, 570 22
Τηλ.: 2310 773799
Fax: 2310 773699
e-mail: thessaloniki@neokem.gr

Για πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο πωλήσεών µας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας

www.neokem.eu

