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Yleisiä kysymyksiä Biomasterista

Kuinka tehokas Biomaster on?

Erittäin tehokas. Biomasterin on todennettu estävän bakteerien kasvua 

jopa 99.9%. 

Onko Biomaster turvallinen?

Kyllä. Se perustuu hopeaioniteknologiaan, jota on käytetty vuosisatoja 

ilman haittavaikutuksia. Biomasteria käytetään lääke-, ruoka- ja 

vesituotteissa. 

Mikä ero on antimikrobisella ja antibakteerisella?

Antimikrobinen häiritsee bakteerien kasvua, tai tuhoaa mikro-

organismeja kuten bakteereita, sieniä ja homeita. Antibakteerinen 

puolestaan estää vain bakteerien kasvun. 

Onko Biomasteria testattu?

Kyllä, toistuvasti. Biomasteria on testattu ISO standardien mukaisesti. 

Me myös teemme laadunhallintatestejä jatkuvasti. 

Kuinka kauan Biomasterin teho kestää?

Biomaster on tehokas tuotteen koko oletetun keston ajan. Sitä on 

tuotteen sisällä, joten se ei kulu tai huuhtoudu ulos. 

Vaikuttaako Biomaster haitallisesti tuotteeseen?

Ei. Biomasteria ei voi nähdä, haistaa, tai edes maistaa. 

Onko Biomaster tehokas antibiootteja vastustavia bakteereja 

vastaan?

Kyllä. Biomasterin on todettu olevan tehokas antibiootteja vastustavia 

bakteereja, kuten  Staphylococcus aureus (MRSA) and Vancomycin- 

vastustavia Enterococcus (VRE) bakteereja vastaan. 

Pysyvä antimikrobinen tuotesuoja 
Biomasterilla

Biomaster kiinnittyy 
soluseinään estäen näin 
bakteerien kasvun

Biomasterionit häiritsevät 
entsyymien tuotantoa 
estäen näin bakteerisolun 
energiatuotannon

Biomaster vaikuttaa 
bakteerisoluihin estäen näin 

uudelleenmuodostumisen

Kuinka Biomaster toimii?

Varmennus
Verimaster on varma ratkaisu 

tuotevarmennusvaatimuksillesi

Sensori tunnistaa, että 
tuotteessa on  
Verimaster-hiukkasia

Tuote on aito ja  
oikein  
valmistettu

Sensori ei löydä 
Verimaster-hiukkasia

Tuote on  
väärennös, tai se  
on vioittunut

Näkymätön paljaalle silmälle ja kestävyyttä tuotteen koko elinkauden 

ajaksi. Verimaster jäljitysteknologia varmistaa, että tuote on 

käsitelty Biomasterilla, ja että se täyttää kaikki ISO standardit. Kaikki 

tuotteemme sisältävät Verimaster jäljitysainetta ja tarkastetaan 

tuotannon jälkeen.

Antimikro- 
binen 
teknologia

Kokoelmaamme antibakteerisia teknologiatuotteita lisätään Biomaster-ainetta 

Addmasterilta. Tämä luo antimikrobisen suojan tuotteisiimme, ja tämä suoja 

estää jopa 99.9% bakteerien kasvun tuotteen elinajan aikana. Biomaster perustuu 

hopeaioni teknologiaan, ja on yksi maailman tunnetuimmista antimikrobisista 

lisäaineista. Se on myös turvallinen ja tehokas.
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6-in1 antimikrobinen 
kaapeli
Max. virta: 5V/2.1A • Syötetyyppi: USB & Type-C • 
Lähtötyyppi: Type-C & Micro USB & Lightning • Kaapeli: 
16cm • Synkronointitoiminto: -

3W antimikrobinen 
langaton kaiutin
Teho: 3W • Akku: 300mAh • Mikrofoni: - • Vastaustoiminto: 
- • AUX-portti: - • AUX-kaapeli: - • Kantoalue: 10M • 
Latausaika: 1.5H • Toistoaika: 2H • BT-versio: 5.0 • Taajuus: 
120kHz/16Hz • Kaiuttimen halkaisija: 40mm • Signaali-
kohinasuhde: 70dB

5000mAh antimikrobinen 
varavirtalähde
Akun ilmaisin: √ • Akku: 5.000 mAh • Tulo (t): Micro USB 
• Virtalähde: 5V/2A • Ulostulotyyppi: USB A • Ulostulo: 
5V/2A & 5V/2A

“selvitys, että käsitelty tuote sisältää biosidiainetta”, merkki ilmoittaa, että tuote  
“on käsitelty Biomasterilla”

“Biosidituotteen sisältämien kaikkien nanomateriaalien nimet Tämä ei ole tarpeen”, sillä 
Biomaster ei sisällä nanoaineita

“kaikki käyttöohjeet, sisältäen myös varotoimenpiteet, joita tulee noudattaa, koska 
käsitelty tuote on käsitelty tai sisältää biosidistä ainetta.”

“kaikki väitteet biosidiominaisuuksista käsitellyissä tuotteissa tulee olla 
perusteltu”, merkki ilmoittaa “testattu ISO 22196:2011 standardien mukaisesti”, 
mikä kattaa tehokkuusväitteet MRSA-, Staph. Aureus ja E.coli -bakteereita vastaan.

“kaikkien biosidituotteiden sisältämien aktiivisten aineiden nimet”, merkki ilmoittaa 
“hopeabiosidi”

Kun myydään biosidisia tuotteita, on pakollista, että tuote tai tuotepakkaus on merkattu EU:n biosidisääntöjen mukaan. Alla  
oleva logo löytyy tuotteista ja/tai tuotepakkauksesta, ja kattaa kaikki vaatimukset biosidimerkinnöistä.
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