Proven Antimicrobial Protection

A Ficha Técnica da Tecnologia
Antimicrobiana BioCote®

A tecnologia Biocote protege as superfícies dos micróbios , resistindo ao potencial impacto negativo que
estes podem ter no produto, resultanto num numero de beneficios. A tecnologia Biocote irá:
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Um antimicrobial é algo que
3 previne o crescimento e a
sobrevivência dos micróbios
que incluem as bactérias,
bolor e fungos.
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Tornar o produto mais higiénico, se
existir a tendência de alojar os micróbios
prejudiciais à saúde humana.
Manter o produto mais fresco por
mais tempo, se existir a tendência de
alojar micróbios que causam manchas
ou odores.
Extender a vida útil de um produto,
se existir a tendência de alojar micróbios
que poderão degradar a superfície.

BioCote®: a marca antimicrobiana em que pode confiar
A marca BioCote®:
• É um sinal reconhecido de qualidade
• Representa um desempenho superior do produto
• É encontrado em produtos em todo mundo
A BioCote® é o único fornecedor, do mundo, de
produto antimicrobiano:
• Define padrões de desempenho globais

• Comprova que os produtos dos clientes são mesmo
antimicrobianos

• É aprovado internacionalmente pela HACCP
• Comprova o desempenho da técnologia no mundo real
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A marca BioCote® é globalmente
reconhecida como garantia de desempenho
antimicrobiana superior. A marca registada
BioCote® é o símbolo de uma marca em quem
pode confiar.

A BioCote® reduz o nível dos micróbios nas superfícies
O que é que a tecnologia BioCote® faz?
A tecnologia BioCote fornece uma proteção de
longa duração ao produto ao criar uma superfície
na qual os micróbios não conseguem sobreviver.

Baixos níveis de bactérias
significam uma melhor
higiene, e reduções em
manchas, odores e
degradação prematura dos
materiais

A tecnologia BioCote®:
• A sua eficácia é comprovada contra uma
vasta gama de bactérias e fungos como
também o vírus H1N1.
• Reduz os micróbios até 99.99%
• Diminuição significativa dentro de 15
minutos
• Até uma redução de 99.5% em apenas 2
horas
• Funciona continuamente durante o tempo
de vida esperado do produto

Como é que a tecnologia BioCote® funciona?
A tecnologia BioCote® protege os produtos ao
ligar com microbios que estão a contaminar a sua
superfície.
A tecnologia BioCote é uma forma ideal de manter
a superfície do produto mais higiénico entre
limpezas.

MRSA

Micróbio
Superfície do material

Ingredientes ativos
da BioCote®
Proteção
do material

E.coli

100

% of Living Bacteria

90

A tecnologia BioCote®:
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• Para a reprodução celular
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• Danifica a parede celular
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• Interrompe a produção de energia e
outras funções celulares
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