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FAQS om Biomaster

Hvor effektivt er Biomaster?

Meget. Biomaster har vist sig at hæmme væksten af bakterier med op 

til 99,99% 

Er Biomaster sikkert?

Ja. Den er baseret på sølv ion teknologi der er anerkendt gennem 

århundreder uden skadelige virkninger. Biomaster anvendes i medicin, 

mad og vand applikationer. 

Hvad er forskellen mellem antimikrobiel og antibakteriel?

Et antimikrobielt hæmmer væksten af eller ødelægger skadelige 

mikroorganismer såsom bakterier, svampe og skimmelsvamp. En 

antibakteriel forhindrer specifikt væksten af bakterier. 

Er Biomaster testet?

Ja, gentagne gange. Biomaster er testet efter ISO standarder. Vi er 

også underlagt løbende kvalitets kontrol og miljømæssige forsøg. 

Hvor lang tid er Biomaster effektivt?

Biomaster er effektivt i den forventede levetid for det produkt det er 

tilføjet. Det er indbygget i produktet og slides ikke af eller udvaskes. 

Påvirker Biomaster på nogen måde et produkt negativt?

Nej. Du kan ikke se, lugte eller smage Biomaster. 

Er Biomaser effektivt overfor antibiotika resistente bakterier?

Ja. Biomaster har vist sig at være effektivt overfor antibiotika resistente 

bakterier så som resistente Staphylococcus aureus (MRSA) og 

Vancomycin- resistente Enterococcus (VRE).

Permanent antimikrobiel  
beskyttelse med Biomaster

Biomaster binder sig til 
cellevæggen og forstyrrer 
væksten

Biomaster ionerne forstyrrer 
enzymproduktionen der stopper 
den celleproducerende energi

Biomaster afbryder cellens DNA 
og forhindrer replikering

Hvordan virker Biomaster

Kontrol
Verimaster er den fejlsikre løsning til 

dine krav til kontrol / verificering

Sensorer identificerer 
at der er Verimaster 
partikler til stede

Produktet 
er ægte 
og korrekt 
fremstillet

Sensorer kan ikke 
finde Verimaster 
partikler

Produktet er falsk 
eller er beskadiget

Usynlig for det blotte øje og varig for levetiden af dine produkter. 

Verimaster sporingsteknologi sikrer at produktet er blevet behandlet 

med Biomaster og opfylder alle ISO standarder. Alle vores 

varer kommer med et Verimaster sporstof og kontrolleres efter 

produktionen.

Hygiejne- 
bevidst  
teknologi

Vi anvender Biomaster teknologien fra Addmaster i vores antimikrobielle Tech 

produkter. Dette er for at skabe en antimikrobiel overflade der hæmmer 99,99% af 

alle bakterier, og som virker hele produktets levetid. Biomaster er baseret på sølv-

ion-teknologi, og er et af verdens mest anerkendte antimikrobielle tilsætningsstoffer. 

Det er sikkert, effektivt og tilfører værdi i en mere hygiejnebevidst verden.
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6 i 1 kabel -
anti mikrobielt
Maks. Strøm: 5V/2.1AIndgangstype: USB & Type-C •
Udgangstype: Type-C & Micro USB & Lightning • Kabel:
16cm • Synkroniseringsfunktion: -

3W antimikrobiel
trådløs højtaler
Højttalereffekt: 3W • Batteri: 300mAh • Mikrofon: - • Besvar
opkald knap: - • AUX-port: - • AUX-kabel: - • Operations
radius: 10M • Opladningstid: 1.5H • Spilletid: 2H • BT-version:
5.0 • Frekvens: 120kHz/16Hz • Højttaler driver: 40mm • 
SNforhold: 70dB

5.000 mAh
antimikrobiel powerbank
Batteriindikator: √ • Batteri: 5.000 mAh • Indgang(er): 
Micro USB • Strøm indgang(er): 5V/2A • Udgangstype(r): 
USB A • Strøm udgang: 5V/2A & 5V/2A

en erklæring om, at den behandlede artikel indeholder et biocid produkt. Etiket viser 
at produktet er behandlet med Biomaster

navnet på alle nanomaterialer er indeholdt i det biocidholdige produkt. Dette er ikke 
påkrævet, da Biomaster ikke indeholder nanomateriale

alle relevante brugsanvisninger, herunder eventuelle forholdsregler, der bør træffes på grund af 
det biocidholdige produkt, som varen blev behandlet med eller indeholder.

eventuelle påstande om den behandlede artikel biocidholdige egenskab, skal 
underbygges. Etiket viser ISO-22196:2011, som viser produkter er effektivt overfor MRSA, 
Staph, Aureus og E.coli.

navnet på alle aktive stoffer i de biocidholdige produkter. Etiketten viser sølvbiocid

Ved salg af biocidholdige produkter, er det obligatorisk at varen og/eller emballagen er mærket i henhold til EU´s biocidholdig regulering. Nedenstående logo findes på 
produktet og/eller æsken, og dækker alle obligatoriske krav til biocidholdig mærkning

Article 58.3a

Article 58.3b

Article 58.3c

Article 58.3d

Article 58.3e


