Hygienicky
čisté
produkty

Produkty sú ošetrené antimikrobiálnou ochranou Biomaster, ktorá oproti bežným
antimikrobiálnym ochranám poskytuje ochranu po celú dobu životnosti produktu. Je
obsiahnutá priamo V produkte, miesto NA produktu, vďaka čomu sa jeho účinnosť
používaním neznižuje. Bola testovaná v súlade s ISO 22196, je 100% bezpečná a ošetrením
neznižuje možnosť recyklácie produktov. Ochrana obsahuje zložku Verimaster, unikátnu
možnosť preukázanie skutočného ošetrenia, čím sa oproti iným antimikrobiálnym ochranám
stáva skutočne preukázateľnou.

Permanentná antimikrobiálna ochrana
Biomaster

FAQs ohľadom ochrany Biomaster
Biomaster je efektivita ochrany Biomaster?
Veľmi vysoká. Preukázaná účinnost v potláčaniu rastu baktérií je 99,99%.

Ako Biomaster funguje?

Je ochrana Biomaster bezpečná?
Áno. Ochrana je založená na zdravotne nezávadných iónoch striebra. TECHNOLÓGIA
Biomaster je využívaná v zdravotníctve alebo potravinárstve.
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Biomaster sa viaže na
bunkovú stenu a zabraňuje
ďalšiemu rastu.

Aký je rozdiel medzi antimikrobiálnou a antibakteriálnou ochranou?
Antimikrobiálna ochrana zabraňuje rastu všetkých škodlivých mikroorganizmov ako sú
baktérie, huby a plesne. Kým antibakteriálna ochrana iba bráni rastu baktérií.
Je ochrana Biomaster certifikovaná?
Áno. Biomaster zodpovedá štandardom ISO, podstupuje priebežným kontrolám kvality
a testom neškodnosti voči životnému prostrediu.
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Ióny striebra zabraňujú produkciu
enzýmov v bunke, ktoré sú zdrojom
jej energie.

Po akú dobu je ochrana aktívna?
Ochrana Biomaster je aktívna a účinná po celú dobu životnosti produktu. Nijako sa
neopotrebováva, lebo je obsiahnutá priamo v materiáli produktu.
Ovplyvňuje ochrana nepriaznivo produkt?
Nie. Ochrana Biomaster nie je viditeľná ani citeľná (vôní či dokonca chuťou).
Je ochrana účinná aj voči baktériám rezistentným na antibiotiká?
Áno. Ochrana Biomaster je podložene účinná aj voči baktériám rezistentným na
antibiotiká, ako je zlatý stafylokok alebo entrekokokom rezistentným voči vankomycínu.

Biomaster nabúrava bunkovú DNA,
čím zastavuje množenie baktérií.
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Overenie
Technológia Verimaster umožňuje bezchybné
overenie o použitiu príslušnej ochrany.

Senzor identifikuje
prítomnosť zložky
Verimaster...

Výrobok je
originálny a je
možné garantovať
prítomnosť
príslušnej
ochrany.

Senzor nenachádza
prítomnosť zložky
Verimaster...

Výrobok nie je
originálny a nie je
možné deklarovať
prítomnosť
príslušnej ochrany.

Voľným okom neviditeľná ochrana trvajúca po celú dobu životnosti produktu.
Vystopovatelná technológia Verimaster zaisťuje možnosť overenia ošetrenia ochranou
Biomaster a teda aj súlad so všetkými normami ISO. Všetky naše produkty ošetrené
ochranou Biomaster technológiu Verimaster obsahujú a sú kontrolované po každej
produkcii.

P302.303

Nabíjací kábel 6 v 1 s
antimikrobiálnou
ochranou
Max. napätie/prúd: 5V/2.1ATyp vstupu: USB & Type-C •
Typ výstupu: Type-C & Micro USB & Lightning • Dĺžka
kábla: 16cm • Prenos dát: -

P329.033

Bezdrôtový reproduktor
3W s antimikrobiálnou
ochranou
Výkon: 3W • Kapacita batérie: 300mAh • Mikrofón: - • Príjem
hovorov: - • AUX výstup: - • AUX kábel: - • Dosah: 10M • Doba
nabíjania: 1.5H • Doba počúvania: 2H • Verzia BT: 5.0 • Frekvencia:
120kHz/16Hz • Priemer membrány: 40mm • Citlivosť: 70dB

P322.233

Powerbanka 5 000 mAh s
antimikrobiálnou ochranou
Indikátor nabitia: √ • Kapacita batérie: 5.000 mAh •
Vstup(y): Micro USB • Napätie/prúd vstupu: 5V/2A •
Výstup(y): USB A • Napätie/prúd výstupu: 5V/2A & 5V/2A

Pri predaji výrobkov obsahujúcich biocídy je povinné označenie výrobku a/alebo balenia v súlade s predpismi EÚ o biocídoch.
Štítok nižšie je umiestnený na výrobku a/alebo na baleniu a zahŕňa všetky požiadavky pre označenie biocídov.
Article 58.3a
“Vyhlásenie o ošetreniu výrobku obsahujúceho biocídy”, štítok uvádza: “výrobok bol
ošetrený ochranou Biomaster”.
Article 58.3b
“Akákoľvek tvrdenia týkajúce se biocídne ošetrených výrobkov musí byť
podložená”, štítok uvádza: “testované v súlade s ISO 22196: 2011”, ktoré pokrýva
ochranu voči MRSA, Staph. aureus a E.coli.
Article 58.3c
“Názvy všetkých aktívnych zložiek obsiahnutých v biocídnom výrobku”, štítok uvádza:
“silver Biocide”, čiže obsiahnutie ióny striebra.

Article 58.3d
“Názvy všetkých nano materiálov obsiahnutých v biocídnom výrobku”, nie je vyžadované,
Biomaster nano zložky neobsahuje.
Article 58.3e
“Všetky príslušné pokyny na použitie, vrátane osobitných opatrení, ktoré by vzhľadom k
použitiu biocídu mali byť prijaté”, štítok uvádza: “používajte biocídy zodpovedne”.

