ABY BAKTERIE NIE MIAŁY ŻADNYCH SZANS.

RELIUS ANTI-BAC PRO
Setki tysięcy ludzi w Niemczech cierpią z powodu tak zwanych zarazków szpitalnych, a kilka tysięcy ludzi
umiera z tego powodu. Powierzchnie przeciwdrobnoustrojowe (jak np.: sufity i ściany) mają ogromny wpływ
na zminimalizowanie ryzyka infekcji. Innowacyjny produkt RELIUS ANTI-BAC PRO to wysoce skuteczna
powłoka funkcjonalna zabezpieczająca te powierzchnie przed atakiem bakterii. Unikalny, czysto naturalny
mechanizm działania powłoki, dzięki stałej obecności zapewnia długotrwałą, skuteczną ochronę suchych
powierzchni.

Maksymalny efekt dzięki naturalnemu zabezpieczeniu.
Przeciwdrobnoustrojowy efekt RELIUS ANTI-BAC PRO oferuje szerokie spektrum działania. Niezwykły
efekt zapewnia pełne zabezpieczenie nie tylko przed różnymi bakteriami, ale także przed wirusami,
grzybami i zarodnikami. Naturalny sposób działania zapewnia również to, że mikroorganizmy w
porównaniu z tradycyjnymi produktami nie będą w stanie wytworzyć żadnej odporności.

Unikalne, innowacyjne rozwiązanie firmy RELIUS: ANTI-BAC PRO
Podczas prostego, ale skutecznego procesu wykorzystywany jest całkowicie nowy, pochodzący z
natury fotokatalizator, który przenosi energię światła otoczenia na tlen zawarty w powietrzu i
wprawia go na ułamek sekundy w stan wysokiej energii. Ten aktywowany tlen wykazuje niezwykle
działanie przeciwdrobnoustrojowe, naturalnie działa również przeciwko bakteriom szpitalnym o
wielu opornościach. A najlepsze przy tym jest to, że produkt jest całkowicie nieszkodliwy dla ludzi i
zwierząt.

Niezwykle wyrafinowany i niezwykle skuteczny
RELIUS ANTI-BAC PRO potrzebuje tylko to, co jest dostępne w każdym pokoju to znaczy: tlenu i
światła. Nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia ze światłem sztucznym, czy światłem dziennym.
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zabezpieczenie, które stale działa na suche powierzchnie. Powierzchnia w 99,99% pozostaje wolna
od zarazków.

Antybakteryjna - redukcja zarazków o więcej niż 99,99%. Farba przetestowana przez
akredytowany i uznany instytut badawczy Quality Labs w Norymbergi.
Quality Labs jest ekspertem w badaniu produktów i powierzchni przeciwdrobnoustrojowych.

Innowacja przeciwko zarazkom na ścianach i sufitach.
RELIUS ANTI-BAC PRO
Innowacyjna, przeciwdrobnoustrojowa powłoka funkcjonalna
wewnętrzna oparta jest na naturalnej zasadzie działania. W
celu osiągnięcia maksymalnego efektu w pomieszczeniu
potrzebne jest tylko światło i tlen. Satynowo połyskowa i
odporna na ścieranie powłoka funkcjonalna jest bardzo
skuteczna - nawet w przypadku wieloopornych bakterii.
Naturalna zasada działania przebadana klinicznie i
potwierdzona przez niezależny instytut badawczy.
RELIUS ANTI-BAC PRO oferuje optymalne, stałe zabezpieczenie wszystkich powierzchni ścian i
sufitów o wysokich wymaganiach higienicznych w:

• Szpitalach
• Praktykach lekarskich
• Obszarach sanitarnych, laboratoriach
• Domach spokojnej starości i domach opieki zdrowotnej
• Przedszkolach
• Szkołach
• Hotelach
• Obszarach szczególnie wrażliwych jak np. pokoje dziecinne.
Skuteczność zabezpieczenia i czas działania systemów
Unikalne naturalne stałe
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= Innowacyjność
RELIUS ANTI-BAC PRO

Działanie

Skuteczność
zabezpieczenia

Wysoka
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Efektywne wyniki i niezrównane korzyści.
Innowacyjna, wysoce skuteczna przeciwdrobnoustrojowa powłoka funkcjonalna wewnętrzna nawet przeciwko wieloopornym bakteriom.

• Zasada działania z wykorzystaniem natury (światła i tlenu)
• Wymagany efekt uzyskiwany jest tylko za pomocą tlenu i światła.
• Nie posiada tradycyjnych biocydów przeciwdrobnoustrojowych
• Powłoka całkowicie nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt
• Działa na suchych powierzchniach - w przeciwieństwie do tradycyjnych dodatków biocydowych
• Powłoka zapewnia idealny, długotrwały efekt i optymalne zabezpieczenie
• Brak możliwości tworzenia oporności mikroorganizmów
• Zasada działania przetestowana klinicznie
• Potwierdzona przez niezależny instytut badawczy
• Nie zawiera rozpuszczalników i zmiękczaczy, odznacza się niską emisją, posiada neutralny zapach
• Zapewnia doskonałe utwardzenie i wytrzymałość
• Posiada satynowy połysk
• Odznacza się doskonałym kryciem podłoża
• Produkt łatwy w użyciu
• Produkt dostępny w pojemnikach 3 l i 12,5 l

Krycie - Klasa 2
Odporność na ścieranie na mokro - Klasa 1

Zwrócić uwagę na ważne dane techniczne i arkusze danych bezpieczeństwa.
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