Antibakteriális
technológia

Antimikrobiális termékeinkben az Addmaster Biomaster technológiáját alkalmazzuk. Ez
a termék anyagába beépítve 99,99%-os hatékonysággal meggátolja a baktériumok életben
maradását a termék teljes élettartama során. Az ezüst ion technológián alapuló Biomaster
a világon az egyik legelismertebb antimikrobiális adalékanyag. Biztonságos és hatásos a
higiénikus környezetért.

Állandó antimikrobiális védelem a
Biomaster segítségével

Hogyan működik a Biomaster?

GYIK Biomaster
Mennyire hatékony a Biomaster?
Nagyon. A Biomaster bizonyítottan gátolja a baktériumok terjedését akár 99,99%-ig.
A Biomaster biztonságos?
Igen. Ezüst ion technológián alapszik, amely már évszázadok óta elismert káros hatások
nélkül. Biomastert használnak gyógyszer, étel és víz
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A Biomaster hozzátapad a
sejtfalhoz és meggátolja a
növekedést.

Mi a különbség az antimikrobiális és az antibakteriális között?
Egy antimikrobiális eszköz csökkenti vagy megöli a káros mikroorganizmusokat úgy,
mint baktériumok, gombák vagy penész. Egy antibakteriális eszköz kifejezetten a
baktériumok növekedését akadályozza.
Tesztelték a Biomastert?
Igen, számos alkalommal. Nemcsak IOS szabványok alapján hanem folyamatos
minőségellenőrzési tesztek és környezetvédelmi kutatások során is.
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A Biomaster ionjai megzavarják az
enzimtermelést ezáltal a sejt nem
termel több energiát.

Mennyi ideig hatásos a Biomaster?
A Biomaster a termék teljes élettartama során hatásos. Mivel magába az anyagba van
beépítve nem kopik ki vagy jön ki belőle.
Van bármilyen negatív hatása a Biomasternek egy termékre?
Nincs. A Biomastert nem lehet látni, érezni vagy szagolni.

A Biomaster megtöri a sejt DNS-ét
ezáltal meggátolja az osztódást.

Hatásos a Biomaster antibiotikum-rezisztens baktériumkal szemben?
Igen. A Biomasternek bizonyított hatása van antibiotikum-rezisztens baktériumokra
úgy, mint a Staphylococcus aureus (MRSA) és Vancomycin- resistant Enterococcus
(VRE).
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Hitelesítés
Verimaster a megbízható megoldás a termék
hitelesítéséhez

A szenzor
beazonosítja a jelen
lévő Verimaster
részecskéket

A termék eredeti
és megfelelően
került
előállításra

A szenzor nem talál
Verimaster
részecskéket

A termék
utánzat
vagy sérült

A szabad szemnek láthatatlan és időtálló a termék teljes élettartama során.
Verimaster technológiával a lekövethetőségért mely szerint a terméket valóban
Biomasterrel kezelték és megfelel minden ISO szabványnak. Minden termékünk
Verimaster nyomkövetővel rendelkezik és ellenőrzésen megy át a gyártás után.

P302.303

6 az 1-ben
antimikrobiális kábel
Max. teljesítmény: 5V/2.1ABemenet típusa: USB & C
típus • Kimenet típusa: C típus & Micro USB & Lightning
• Kábel: 16cm • Szinkron funkció: -

P329.033

3W-os antimikrobiális
vezeték nélküli hangszóró
Teljesítmény: 3W • Akkumulátor: 300mAh • Mikrofon: - •
Hívásfogadás: - • AUX csatlakozó: - • AUX kábel: - • Működési
távolság: 10M • Töltési idő: 1.5H • Játékidő: 2H • Vezeték nélküli
kapcsolat típusa: 5.0 • Frekvencia: 120kHz/16Hz • Hangszóró
átmérője: 40mm • Jel / zaj arány: 70dB

P322.233

5000 mAh antimikrobiális
powerbank
Töltöttségjelző: √ • Akkumulátor: 5.000 mAh •
Bemenet(ek): Micro USB • Bemeneti teljesítmény(ek):
5V/2A • Kimenet típusa(i): USB A • Teljesítmény(ek):
5V/2A & 5V/2A

Biocid termékek forgalmazása során kötelező a terméket és/vagy a csomagolást ellátni az EU biocidokra vonatkozó szabályozásának
megfelelően. A terméken és/vagy dobozon ez alapján az alábbi logó található ami minden előírt szabályozásnak megfelel.
Article 58.3a
“nyilatkozat arról, hogy a szóban forgó terméket biocidummal kezelték”;
a címkén a következő szerepel: “Biomasterrel kezelt”
Article 58.3b
“a szóban forgó termék biocidum tulajdonságáról szóló állítások kötelező”
alátámasztása a címkén: “ISO 22196:2011 szám alatt szabadalmaztatva”, ami a MRSA,
Staph. aureus valamint E.coli felé hatékonyságra valóan tett kijelentéseknek megfelel
Article 58.3c
“a biocidumban található minden aktív hatóanyag neve”, a címkén: “ezüst biocidum”

Article 58.3d
“a biocidum termékben található nanoanyagok neve.” Ez nem érvényes mivel a Biomaster nem
tartalmaz nanoanyagot.
Article 58.3e
“minden releváns használati utasítás, beleértve az elővigyázatossági intézkedéseket a
termék biocidum tartalmából vagy biocidummal való kezeléséből kifolyólag”

