VEILIGHEID EN BESCHERMING TEGEN BACTERIËN
BACTERIA ULTRA RESISTANT
BACTERIA RESISTANT

BACTERIËN!
ZE BEGELEIDEN ONS
OVERAL

Het overgrote deel van de organismen op
aarde bestaat volgens schattingen uit bacteriën. Ook al zien we ze niet, ze begeleiden
ons altijd en overal. Veel van deze bacteriën
zijn ziekteverwekkend. Ze veroorzaken
infecties en allergieën, die de organismen
aan andere organismen doorgeven. Hoe
efficiënter deze overdracht, des te sneller
breidt de ziekteverwekker zich uit. En helaas
geldt ook nog eens dat de globalisering van
de wereld de verspreiding van bacteriën
bevordert.

Bescherming door antibacteriële
gelaagde materialen (HPL)
Onze antibacteriële gelaagde materialen
GETALIT® Bacteria ultra resistant en
GETALIT® Bacteria resistant zorgen voor
een extra, effectieve bescherming in de strijd
tegen bacteriën.
Ze maken een reductie van de bacteriën van
maar liefst 99,9 % mogelijk!

BACTERIA ULTRA RESISTANT

WANNEER GECERTIFICEERDE KWALITEIT VEREIST IS.
GETALIT BACTERIA ULTRA RESISTANT.
Gecertificeerde kwaliteit volgens JIS Z 2801. Dat is de essentie van ons nieuwe antibacteriële gelaagde materiaal GETALIT® Bacteria ultra resistant. Het biedt een geïntegreerde hygiënische bescherming met een significante werking. Bacteriën worden effectief
bestreden.

Na 7 uur* – 1000-voudige reductie van de
bacteriën: 99,9% van de bacteriën wordt
vernietigd.
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PRODUCTOPBOUW – GETALIT BACTERIA ULTRA RESISTANT.
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Zo ontstaat de antibacteriële werking
Het benutten van de antibacteriële eigenschappen van zilver is een beproefd middel
(gebruik van zilver in drinkwater). Zilverionen (Ag+) verbinden zich met bepaalde bestanddelen van de bacteriën en blokkeren hun functies, zodat ze afsterven. In het kader van het
productieproces worden zilverionen aan onze producten van gelaagde materialen toegevoegd. Dit resulteert in uitstekende materiaaleigenschappen: effectief, niet giftig, veilig
voor mens en milieu.

* conform de internationale erkende Japanse norm JIS Z 2801

Meer informatie vindt u in de actuele informatiebladen (www.westag-getalit.de).
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BACTERIA RESISTANT

STANDAARD IS HIER DE NORM.
GETALIT BACTERIA RESISTANT.

Vanaf

1-3-20

16

1

Als specialist voor oppervlaktes bieden wij u uitstekende plaatmaterialen voor vrijwel elke toepassing
aan. Dit geldt in het bijzonder ook voor werkzaamheden die de binnenafwerking betreffen. Bij ons
hoeft u niet af te zien van een antibacteriële werking. Bij vrijwel al onze gelaagde materialen (HPL)
profiteert u namelijk van de kwaliteitsstandaard GetaLit® Bacteria resistant.

Na 24 uur** – 1000-voudige reductie
van de bacteriën: 99,9% van de bacteriën
wordt vernietigd.
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PRODUCTOPBOUW – GETALIT® BACTERIA RESISTANT
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Zo ontstaat de antibacteriële werking
Het benutten van de antibacteriële eigenschappen van zilver is een beproefd middel
(gebruik van zilver in drinkwater). Zilverionen (Ag+) verbinden zich met bepaalde bestanddelen van de bacteriën en blokkeren hun functies, zodat ze afsterven. In het kader van
het productieproces worden zilverionen aan onze producten van gelaagde materialen
toegevoegd. Dit resulteert in uitstekende materiaaleigenschappen: effectief, niet giftig,
veilig voor mens en milieu.

** gebaseerd op de internationale erkende Japanse norm JIS Z 2801
1

Leveringen vanaf 1-3-2016 zijn uitgerust met Bacteria resistant.

Meer informatie vindt u in de actuele informatiebladen (www.westag-getalit.de).
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EFFECTIEVE TOEPASSING BIJ DE BINNENAFWERKING

GEZONDHEID
•
•
•
•
•

dokterspraktijken
klinieken
revalidatiecentra
verzorgingstehuizen
laboratoria

SANITAIR
•
•
•
•

openbare sanitaire voorzieningen
zwembaden
wellness-voorzieningen
badkamers

WANNEER HYGIËNE EEN ESSENTIËLE ROL SPEELT.
Hoge bezoekersfrequentie, veel bedrijvigheid. Wanneer duurzame bescherming
en veiligheid van groot belang zijn – bijvoorbeeld bij de gevreesde MRSA of de E.colibacterie – zijn onze antibacteriële gelaagde materialen GETALIT® Bacteria ultra
resistant en GETALIT® Bacteria resistant met hun uitmuntende productvoordelen
bijzonder geschikt.
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BACTERIA ULTRA RESISTANT EN BACTERIA RESISTANT

LEVENSMIDDELEN
• horeca
• (groot-)keukens
• kantines

OPENBARE
VOORZIENINGEN
•
•
•
•
•

scholen en kinderopvang
opleidingsinstituten
openbare ontmoetingsplaatsen
luchthavens
stations

PRODUCT-/OPPERVLAKTE-EIGENSCHAPPEN

antibacterieel
conform resp.
gebaseerd op
JIS Z 2801

probleemloos
bestand tegen
voor levenswaterdamp
middelen volgens
volgens
aanbeveling
DIN EN 438
EN 1186 en
EN 13130

bestand tegen
gangbare
schoonmaakmiddelen

stootvast
volgens
DIN EN 438

hittebestendig

lichtecht
volgens
DIN EN 438

slijtvast volgens
DIN EN 438

krasvast
volgens
DIN EN 438
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