Antibakteriális falburkolati rendszer

PVC
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A higiénikus megoldás:
Ezüst technológia
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Ezüst technológia!
Az ezüst, ionok formájában a gyártás során kerül a PVC-be.
Amint a kórokozók a felületre kerülnek, az ezüst ionokkal
kötésbe lépnek, miáltal a sejtfaluk felszakad.
A sejtfalon belülre kerülve az ezüst ion megváltoztatja a sejt energiatermeléséhez szükséges enzim tulajdonságait, így energiautánpótlás
hiányában az rövid úton elpusztul.

Escherichia coli

A kóros baktériumok
elpusztulnak

MRSA

Az ezüst 99.96%-os hatásfokkal pusztítja el:

Egészségügy

Állattartás

Gyógyszeripar

Élelmiszeripar

* MRSA (Methicillin rezisztens Staphilococcus aureus)
* Salmonella typhimurium és enteritidis
* VRE (vancomycin – rezisztens enterococcus)
* E. coli
* Legionella pneumophila
* Pseudomonas aeruginosa
* Campylobacter
* Listeria monocytogenes
* Staph. aureus
* Aspergillus niger

Antibakteriális:
- festékek, lakkok
Salmonella
- fal burkolatok
- öntött padlók
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/antibakteriális és gombásodásgátló falburkolati rendszer/
A termék leírása:
A bioPVC egy ütésálló, antibakteriális és
gombásodásgátló falburkoló PVC lemez, amely a
forradalmian új, a PVC anyagába integrált ezüst
ionoknak köszönhetően 99.99%-os hatásfokkal áll
ellen a patogén baktériumoknak és gombáknak
pl.:MRSA, E-coli, Salmonella, Aspergillus niger,
Legionella, Campylobacter, Listeria monocytogenes,
stb.
A bioPVC kiváló vegyi ellenállással bír savak, lúgok
és alkoholokkal szemben. Minimális vízfelvétele miatt
biztonsággal alkalmazható olyan helyiségekben is,
ahol 60 C°-ot meg nem haladó magasnyomású
tisztítást alkalmaznak.
Alkalmazási területek:
Élelmiszeripari feldolgozók, ipari konyhák, sütőipar, tejipar,
gyógyszergyárak, kórházak, laboratóriumok, wellness
központok, fürdők, állattartás létesítményei.
Műszaki adatok:
Szín:
Fajsúly
Keménység
Húzószilárdság:

Fehér
1,4
R115
600 kg/cm2

Vegyi ellenállás:
Sósav 35%
Kénsav 60%
Nitrát sav 70%
Formál sav 100%
Tejsav
Amónia:
Nátrium disulfát:
Aceton:
Etil alkohol
++ = teljes ellenállás

Egészségügyi létesítmények:
intenzív-, fertőző-, transzplantációs, patológiai osztályok,
műtők, laborok, konyhák.
Állatgyógyászati létesítmények.
Gyógyszeripar:
gyártó, tablettázó, kiszerelő, csomagoló helyiségek, laborok,
Élelmiszeripar:
(OVĘGOHJHVHQV]iOORGDLNRQ\KiNEDQDOHJHOWHUMHGWHEE
%Dromfi- és húsfeldolgozók, tejipar, hűtőipar, FXNUiV]DW
pékségek, borászatok, sör és üdítőital gyártók, ZHOOQHVVstb.
A bioPVC a következő száraz felületeken alkalmazható:
- hagyományos vagy blokktégla (simára fugázva),
- beton vagy beton blokktégla
- Ytong fal
- vakolat
- min. 12.5 mm vastag gipszkarton,
- csempe (megfelelő tapadószilárdságú)
- OSB lemez.
Nyúlás:
Ütésállóság:
Hőállóság:
Tűzállóság:
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100%
5 kg/cm2
max. 60 C° magasnyomású víz
Class 1, /Class 0 nem éghető felületre ragasztva.

Butil alkohol
Benzol
Formalin
Szórt festékek (oldószeres)
Klór gáz
Szén gáz
Fehérítő oldat
Fermentált alkohol
Élesztő oldat
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Felületelőkészítés:
A fal felület legyen lehetőleg minél simább.
Kiálló zsalukifolyásokat el kell távolítani, nagyobb mélyedések kitöltendők.
Minden fogadó felület legyen száraz.
A bioPVC lemezek rögzítése:
A bioPVC lemezek rögzítését a helyiség funkciójától
A PVC lemezek poliuretán ragasztóval rögzíthetők az
adott felületre, csatlakozásoknál speciális, fokozottan
függően kell meghatározni a várható hőtágulási
ütésálló J és H műanyag profilokat kell alkalmazni,
mozgásra való tekintettel.
amelyeket műanyag tiplik rögzítenek a falhoz. Sarkok és
Egészségügyi létesítményekben ez a mozgás kicsi. Ezért
kórházakban, gyógyszergyárakban folytonos felületet
élek követők a hagyományos hevítő és hajlító
lehet biztosítani hagyományos hegesztéses eljárással.
eljárásokkal és/vagy használhatunk sarok és éltakaró
profilokat is.
A profilok vagy a panelek széleit élelmiszeripari
tömítőanyaggal le kell zárni.

Ha esztétikai szempontok megkövetelik, rögzíthetők J és
H szilikon mentes, ütésálló PVC profilok közé is.
Élelmiszeripari alkalmazásakor pl. üzemekben a
gőzborotvás tisztítás miatt mindenképpen a profilok
közötti rögzítést kell alkalmazni.

„H” profil

„J” profil

A bioPVC tisztítása mosószeres vízzel történhet.
Farkas és Varsányi KFT
+36 20 965-7328

Néhány gyakorlati példa

Konyha

Konyha

Illemhely, zuhany
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