Proven Antimicrobial Protection

Technologia przeciwdrobnoustrojowa
BioCote® - arkusz informacyjny

Technologia BioCote chroni powierzchnie przed drobnoustrojami, stwarzając zaporę przed ich potencjalnie
negatywnym oddziaływaniem na produkt, co przynosi liczne korzyści. Dzięki technologii BioCote:
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Produkt staje się bardziej higieniczny,
jeśli jest podatny na obecność
drobnoustrojów zagrażających zdrowiu
człowieka.
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Produkt dłużej zachowuje swoją
świeżość, jeśli jest podatny na obecność
drobnoustrojów pozostawiających
przykrą woń lub przebarwienia.
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Środek przeciwdrobnoustrojowy
3 produkt zapobiegający
to
rozmnażaniu się i przetrwaniu
drobnoustrojów, takich jak
bakterie, pleśnie oraz grzyby.
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Wydłuża się okres przydatności do
użytku produktu, który jest podatny na
obecność drobnoustrojów mogących
degradować jego powierzchnię.

Biocote: marka produktów przeciwdrobnoustrojowych, której możesz zaufać
Marka BioCote:
• To uznany symbol jakości
• Oznacza niedoścignioną skuteczność produktu
• Znajduje się na produktach na całym świecie
Biocote to jedyny na świecie dostawca
produktów przeciwdrobnoustrojowych, który:
• Ustanawia globalne standardy skuteczności
• Dowiódł, że produkty jego klientów rzeczywiście
mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe
• Uzyskał weryfikację HACCP International
• Dowiódł, że technologia ta sprawdza się w
praktyce
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Rozpoznawana na całym świecie marka
BioCote stanowi gwarancję niedoścignionej
skuteczności w walce przeciw
drobnoustrojom. Znak firmowy BioCote jest
znakiem marki, której możesz zaufać.

BioCote obniża liczbę drobnoustrojów znajdujących się na powierzchni
Na czym polega skuteczność technologii BioCote?
Technologia BioCote zapewnia długotrwałą ochronę produktu tworząc powłokę, na której drobnoustroje
nie są w stanie przetrwać.
Technologia BioCote:
• Posiada udowodnioną skuteczność
w zwalczaniu szerokiej gamy bakterii,

Mniejsza liczba bakterii oznacza
lepszą higienę oraz redukcję
przebarwień, przykrych woni
i przedwczesnej degradacji
materiałów

grzybów oraz wirusa H1N1
• Redukuje liczbę drobnoustrojów nawet
o 99,99%
• Znaczna redukcja w ciągu 15 minut
• Redukcja nawet o 99,5% w ciągu
zaledwie 2 godzin
• Działa nieprzerwanie przez cały
przewidywany okres użytkowania
produktu

Na czy polega działanie technologii BioCote?
Technologia BioCote chroni produkty wiążąc
się z drobnoustrojami, które zanieczyszczają ich
powierzchnię. Drobnoustroje poddane działaniu
technologii BioCote® giną.
Technologia BioCote to idealny sposób utrzymania
lepszej higieny na powierzchni produktu pomiędzy
jego czyszczeniami.
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Technologia BioCote:
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• Zatrzymuje rozmnażanie się
komórek
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• Uszkadza ścianę komórki

20
10

• Zakłóca proces produkcji energii
oraz inne procesy komórkowe
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