Proven Antimicrobial Protection

Αντιμικροβιακή Τεχνολογία BioCote®
Ενημερωτικό Δελτίο

Η τεχνολογία BioCote® προστατεύει τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται από τα μικρόβια και τις
αρνητικές συνέπειες που πιθανόν αυτά να προκαλούν σε κάποιο προϊόν, διασφαλίζοντας ένα σύνολο από
πλεονεκτήματα. Η τεχνολογία BioCote® θα:
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Κάνει ένα προϊόν πιο υγιεινό, αν αυτό
έχει την τάση να φιλοξενεί μικρόβια
που είναι επιβλαβή στην ανθρώπινη
υγεία.
Διατηρεί ένα προϊόν πιο φρέσκο
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,
αν αυτό έχει την τάση να φιλοξενεί
μικρόβια που προκαλούν οσμές ή
λεκέδες/κηλίδες.
Επιμηκύνει τον κύκλο ζωής ενός
προϊόντος, αν αυτό έχει την τάση να
φιλοξενεί μικρόβια που διαβρώνουν
την επιφάνειά του.

BioCote®: Αντιμικροβιακή προστασία που μπορείτε να εμπιστεύεστε
Η εταιρία BioCote®:
• Είναι αναγνωρισμένη ως δείγμα ποιότητας
• Χαρακτηρίζει προϊόντα υπεροχής
• Είναι παρούσα σε προϊόντα σε όλο τον κόσμο
Η BioCote® είναι ο μόνος πάροχος
αντιμικροβιακής τεχνολογίας στον κόσμο που:
• Έχει θέσει παγκόσμια πρότυπα απόδοσης

• Μπορεί να αποδείξει ότι τα προϊόντα των πελατών της
είναι όντως αντιμικροβιακά

• Είναι εγκεκριμένη από την HACCP International
• Μπορεί να αποδείξει ότι η τεχνολογία της είναι
αποτελεσματική στον πραγματικό κόσμο
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Η BioCote® είναι παγκοσμίως
αναγνωρισμένη ως εγγυητής ανώτερων
αντιμικροβιακών επιδόσεων. Το εμπορικό
σήμα της BioCote® είναι αυτό που μπορείτε
να εμπιστεύεστε.

Η BioCote® μειώνει τα επίπεδα των μικροβίων σε μια επιφάνεια
Τι κάνει η τεχνολογία BioCote®;

Χαμηλότερα επίπεδα
βακτηρίων σημαίνει
βελτιωμένη υγιεινή και
μείωση στους λεκέδες,
τις οσμές και την πρόωρη
αποσύνθεση των υλικών

Η τεχνολογία BioCote® παρέχει μεγάλης διάρκειας
προστασία σε ένα προϊόν δημιουργώντας
μια επιφάνεια επί της οποίας τα μικρόβια δεν
μπορούν να επιζήσουν.

Η τεχνολογία BioCote®:
• Έχει αποδειχθεί αποτελεσματική ενάντια σε
μια μεγάλη ποικιλία βακτηρίων, μυκήτων και
του ιού Η1Ν1
• Μειώνει τα μικρόβια έως και 99,99%
• Μπορεί να παρατηρηθεί σημαντική μείωση
των μικροβίων εντός 15 λεπτών
• Μείωση των μικροβίων έως 99,5% εντός 2
ωρών
• Ενεργεί αδιάκοπα κατά τη αναμενόμενη
ονομαστική διάρκεια ζωής ενός προϊόντος

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία BioCote®;
Η τεχνολογία BioCote® προστατεύει τα προϊόντα,
δεσμεύοντας τα μικρόβια που μολύνουν τις
επιφάνειές τους. Τα μικρόβια δεν επιζούν όταν
εκτίθενται στην τεχνολογία BioCote®.
Η τεχνολογία BioCote® είναι ο ιδανικός τρόπος
διατήρησης της υγιεινής της επιφάνειας ενός
προϊόντος στον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ
καθαρισμών.
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• Εμποδίζει την παραγωγή ενέργειας και
άλλες κυτταρικές λειτουργίες
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