Antimikrobiell tech

För vårt sortiment av antimikrobiella tech-produkter används Biomaster-teknologi
från Addmaster för att skapa ett antimikrobiellt skydd för våra produkter och som
hämmar tillväxten av bakterier med 99,9% under produktens livslängd. Baserat
på silverjonteknologi, är Biomaster en av världens mest erkända antimikrobiella
tillsatser. Det är säkert, effektivt och ger ett mervärde i en mer hygienmedveten
värld.

Permanent antimikrobiellt
produktskydd med Biomaster

Hur effektivt är Biomaster?
Väldigt effektivt. Biomaster har visat att tillväxten av bakterier bromsas
med upp till 9,9%.

Hur fungerar Biomaster?
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Vanliga frågor om Biomaster

Är Biomaster säkert?
Ja. Biomaster är baserat på silverjonteknologi, som har erkänts
i århundranden utan skadliga effekter. Biomaster tillämpas hos
produkter för medicinsk användning, mat och vatten.

Biomaster fäster på
cellväggen och stör
tillväxten

Vad är skillnaden mellan antimikrobiell och antibakteriell?
Ett antimikrobiellt medel hämmar tillväxten av, eller förstör skadliga
mikroorganismer som bakterier, svamp och mögel. Ett antibakteriellt
medel hämmar specifikt tillväxten av bakterier.
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Biomaster-jonerna stör
enzymproduktionen och
därmed producerar cellen ingen
mer energi

Har Biomaster blivit testat?
Ja, upprepade gånger. Biomaster testas enligt ISO standard.
Kvalitetskontroller miljöundersökningar sker fortlöpande.
Hur länge är Biomaster effektivt?
Biomaster är effektivt under produktens livscykel. Det är inbyggt och
slits inte ut eller läcker ut.
Har Biomaster på något sätt en negativ påverkan på produkten?
Nej. Du kan inte se, lukta eller känna smaken av Biomaster.

Biomaster avbryter cellens DNA
och förhindrar celldelning

Är Biomaster effektivt mot antibiotikaresistenta bakterier?
Ja. Biomaster har visat sig ha påverkan på antibiotikaresistenta
bakterier som resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och
Vancomycin- resistenta Enterococcus (VRE).
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Verifiering
Verimaster är den pålitliga lösningen
för dina krav på produktverifiering

Sensorn identifierar
närvarande
Verimasterpartiklar...

Produkten är
genuin och
korrekt
producerad

Sensorn kan
inte hitta
Verimasterpartiklar…

Produkten är
oäkta, eller
skadad

Onsynligt för blotta ögat och med samma livslängd som produkten.
Verimaster spårningsteknologi försäkrar att produkten behandlats
med Biomaster och lever upp till alla ISO-krav. Alla våra produkter har
Verimaster spårning och kontrolleras efter produktionen.

P302.303

6-i-1 antimikrobiell kabel
Max strömstyrka: 5V/2.1AInput-typ: USB & Type-C •
Outputtyp: Type-C & Micro USB & Lightning • Kabel:
16cm • Synkroniseringsfunktion: -

P329.033

3W antimikrobiell
trådlös högtalare
Högtalareffekt: 3W • Batteri: 300mAh • Mikrofon: - •
Svarsfunktion: - • AUX-port: - • AUX-kabel: - • Räckvidd:
10M • Laddningstid: 1.5H • Speltid: 2H • BT-version: 5.0 •
Frekvens: 120kHz/16Hz • Högtalardrivrutin: 40mm •
SNförhållande: 70dB

P322.233

5.000 mAh
antimikrobiell powerbank
Batteriindikator: √ • Batteri: 5.000 mAh • Input(s): Micro
USB • Power input(s): 5V/2A • Output-typ(er): USB A •
Power output(s): 5V/2A & 5V/2A

Vid försäljning av biocider är det obligatoriskt att produkten och/eller förpackningen är märkt enligt EU-regler för biocider.
Loggan nedan finns med på produkten och/eller förpackningen och täcker alla obligatoriska krav på märkning av biocider.
Article 58.3a
“en förklaring att den behandlade produkten innehåller en biocidprodukt” märkningen
fastställer att produkten är “behandlad med Biomaster”
Article 58.3b
“alla påståenden om de biocida egenskaperna av den behandlade artikeln måste
vara underbyggda” märkningen fastställer “testad enligt ISO 22196:2011” vilket
täcker påståenden om effektivitet mot MRSA, Staph. aureus och E.coli
Article 58.3c
“namnen på alla aktiva substanser som ingår i den biocida produkten” märkningen
fastställer “silverbiocid”

Article 58.3d
“namnen på alla nanomaterial som ingår i den biocida produkten” Detta är ej nödvändigt då det
inte ingår några nanomaterial i Biomaster
Article 58.3e
“alla relevanta bruksanvisningar, inklusive försiktighetsåtgärder som måste beaktas på
grund av de biocidprodukter som artikeln behandlats med eller innehåller”

