Antimicrobiële tech

Voor ons assortiment van antimicrobiële tech itms voegen we de Biomaster
technologie van Addmaster toe om een antimicrobiële bescherming te creëren voor
deze items, die de groei van bacteriën voor 99,99% remt; gedurende de gehele
levensduur van het product. Gebaseerd op de zilverionen technologie, is Biomaster
een van ‘s werelds meest erkende antimicrobiële additieven. Het is veilig, effectief en
voegt waarde toe in een meer hygiënebewuste wereld.

Permanente antimicrobiële
bescherming van uw product met
Biomaster

Hoe effectief is Biomaster?
Zeer effectief. Biomaster remt, bewezen, de groei van bacteriën tot
99,99%.

Hoe werkt Biomaster?
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Veelgestelde vragen over
Biomaster

Is Biomaster veilig?
Ja. Biomaster is gebaseerd op zilverionentechnologie, die al eeuwen
wordt erkend zonder schadelijke effecten. Biomaster wordt gebruikt in
medische, voedsel- en watertoepassingen.

Biomaster hecht aan de
celwand en verstoort groei.

Wat is het verschil tussen antimicrobieel en antibacterieel?
Een antimicrobieel middel remt de groei van of vernietigt schadelijke
micro-organismen zoals bacteriën en schimmels. Een antibacterieel
middel voorkomt specifiek de groei van bacteriën.
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De Biomaster-ionen verstoren
de enzymproductie waardoor
de cel geen energie meer
produceert.

Is Biomaster getest?
Ja, herhaaldelijk. Biomaster is getest volgens ISO-normen en voert
doorlopend kwaliteitscontroles en milieu-onderzoek uit.
Hoe lang is Biomastesr effectief?
Biomaster is effectief gedurende de beoogde levensduur van het
product waaraan het is toegevoegd. Het is in het product ingebouwd,
slijt niet en lekt er niet uit.
Heeft Biomaster op enigerlei wijze een negatief effect op een
product?
Nee. Je kunt Biomaster niet zien, ruiken of zelfs proeven.

Biomaster onderbreekt het
DNA van de cel en voorkomt
vermenigvuldiging.

Is Biomaster effectief tegen antibiotica-resistente bacteriën?
Ja. Biomaster heeft bewezen effect te hebben op antibioticaresistente
bacteriën zoals resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en
Vancomycine-resistente Enterococcus (VRE).
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Verificatie
Verimaster is de betrouwbare
oplossing voor de vereisten rondom
uw productverificatie.

De sensor identificeert
aanwezige Verimasterdeeltjes …

Het product
is origineel
en correct
vervaardigd

De sensor kan
geen aanwezige
Verimaster-deeltjes
identificeren

Het product
is nep, of
beschadigd.

Onzichtbaar voor het blote oog en duurzaam voor de levensduur van
uw producten. Verimaster-traceertechnologie zorgt ervoor dat het
product is behandeld met Biomaster en voldoet aan alle ISO-normen.
Al onze artikelen worden geleverd met Verimaster-tracer en worden
na productie gecontroleerd.

P302.303

6-in-1 antimicrobiële
kabel
Max belasting: 5V/2.1A • Input type: USB & Type-C •
Output type: Type-C & Micro USB & Lightning • Kabel:
16cm • Sync functie: -

P329.033

3W antimicrobiële
draadloze speaker
Vermogen: 3W • Batterij: 300mAh • Mic: - • Pick up: - • AUX
uitgang: - • AUX kabel: - • Bereik: 10M • Oplaadtijd: 1.5H •
Speelduur: 2H • BT versie: 5.0 • Frequentie: 120kHz/16Hz •
Speakerdiameter: 40mm • SN Ratio: 70dB

P322.233

5.000 mAh antimicrobiële
powerbank
Batterij indicator: √ • Capaciteit: 5.000 mAh • Input(s):
Micro USB • Power Input(s): 5V/2A • Output type(s): USB
A • Power Output(s): 5V/2A & 5V/2A(s): 5V/2A & 5V/2A

Bij de verkoop van biociden is het verplicht dat het artikel en/of de verpakking gemarkeerd is volgens de EU-biocide-regelgeving.
Het onderstaande logo is te vinden op het artikel en/of de doos en dekt alle verplichte vereisten voor de markering van biociden.
Article 58.3a
“een verklaring dat in het behandelde artikel een biocide is verwerkt”
; op het etiket staat dat het product “behandeld is met Biomaster”.

Article 58.3b
“alle beweringen over de biocidale eigenschappen van het behandelde artikel moeten worden
onderbouwd”, op het etiket staat “getest volgens ISO 22196:2011”, die betrekking heeft op
beweringen over de werkzaamheid tegen MRSA, Staph. aureus en E.coli.

Article 58.3c
“de naam van alle werkzame stoffen in de biociden”, op het etiket staat
“silver biocide”.

Article 58.3d
“de naam van alle nanomateriaal in het biocide.” Dit is niet vereist omdat Biomaster
geen nanomateriaal bevat.

Article 58.3e
“elke relevante gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de voorzorgsmaatregelen die moeten worden
genomen vanwege de biociden waarmee het artikel is behandeld of die het bevat.”

