PRODUKTY
SPLŇUJÍCÍ
HYGIENICKÉ
POŽADAVKY
ANTIMIKROBIÁLNÍ A
ANTIVIRÁLNÍ POVRCHY

EXTRAOCHRANA S microPLUS®
• antimikrobiální účinek již během 7 hodin
• antivirální účinek během 24 hodin*
* proti zapouzdřeným virům, dle ISO 21702:2019

MAKE
YOUR
VISIONS
WORK.

OCHRANA ZDRAVÍ JE SAMOZŘEJMOSTÍ
I U SÉRIOVÉ VÝROBY!

PŘEDNOSTI
Antimikrobiální povrchy zásadně redukují riziko nákazy člověka prostřednictvím povrchů,
na kterých ulpívají choroboplodné zárodky. Tato doplňková ochrana je velmi přínosná zejména

Antimikrobiální a antivirální úprava povrchů všech našich dřevomateriálů

v případě prostorů s vysokou frekvencí výskytu lidí, na které jdou kladeny obzvlášť vysoké

V oblastech s vysokou frekvencí výskytu lidí a se zvláštními hygienickými požadavky vsaďte

hygienické požadavky.

na materiály, které aktivně přispívají k ochraně zdraví. Zredukujete tím riziko nákazy lidí, která
by mohla být vyvolána choroboplodnými zárodky ulpívajícími na různých typech povrchů.
Oblasti použití
• Kliniky, lékařské praxe, lékárny
• Vzdělávací zařízení

• Naše standardní produkty HPL a DecoBoard během 24 hodin zredukují 99,9 % všech
choroboplodných zárodků vyskytujících se na různých typech povrchů. To znamená, že velkou
část námi nabízeného sortimentu můžete použít v oborech kladoucích vysoké nároky na
udržování čistoty, a to se všemi jeho obvyklými přednostmi a vlastnostmi materiálu, zaručujícími
svobodu tvorby a dalšího zpracování.
• Ještě rychlejší ochranu nabízí inovativní povrch microPLUS®, který je u vybraných produktů k
dostání navíc: poskytuje antimikrobiální ochranu již během 7 hodin – a během 24 hodin* působí
jako antivirální povrch také proti zapouzdřeným virům!

• Hotely a gastronomie
• Sportovní, rehabilitační, pečovatelská a wellness zařízení
• Výletní lodě, obytná auta, foodtrucky

Procent

• atd.

Vývoj bakterií na povrchu s běžnou úpravou, např. PE umělá hmota

100

Redukce bakterií na povrchu našich standardních produktů

PRODUKTY SPLŇUJÍCÍ HYGIENICKÉ POŽADAVKY

Redukce bakterií pomocí microPLUS®

Standardní povrchy

Povrchy microPLUS®

(např. Duropal HPL/DecoBoard)
• 24 hodinový antimikrobiální účinek
(dle JIS Z 2801 / ISO 22196)

24

• 7 hodinový antimikrobiální účinek
(dle JIS Z 2801 / ISO 22196)
• 24 hodinový antivirální účinek na zapouzdřené
viry (dle ISO 21702:2019), mj. virus HIV, SARSCov-1 a 2 a virus západonilské horečky.

Hodin

Standardní produkty s antimikrobiální

Příklad produktů s

úpravou

microPLus® povrchem

• DecoBoard

• DecoBoard P2 microPLUS®

• Duropal HPL1

• DecoBoard P2 F**** microPLUS®

• Duropal Kompozitní1

• DecoBoard P2 MDF plus microPLUS®

• Duropal HPL Compact

• Duropal HPL microPLUS®

• Duropal XTreme plus

• Duropal Kompozitní P2 microPLUS®

• Duropal Compact XTreme plus
1

 ení dostupné jako Duropal XTreme (XM) a
n
Duropal Kompozitní XTreme (XM)

Další produkty a informace
na pfleiderer.com

Pro všechny naše antimikrobiální standardní produkty s 24 hodinovým účinkem platí:
• plnohodnotný výběr dekorů a struktur z našeho systému DST
• všechny možnosti, které nabízí digitální tisk řady Pfleiderer Individual

Bakterie

Zabalené viry

Standardní povrch

Povrch microPLUS®

• regulérní výběr formátu a dostupnost
• nezměněné vlastnosti produktu i v případě jeho dalšího zpracování

Bakterie
Bakterie

Vire
Vire

Melaminharz
Melaminharz

microPlus®
microPlus®

(požární ochrana, vlhké prostory, certifikace IMO atd.)

Definice antimikrobiálních a antivirálních povrchů
Za antimikrobiální jsou povrchy považovány tehdy, jestliže oplývají účinným mechanismem, který

V případě povrchů microPLUS® je u produktů HPL k dispozici kompletní designová kolekce

napadá zárodky, poškodí je a tím je v konečném výsledku zničí.

a u řady DecoBoard kolekce Express. Detailní informace najdete na pfleiderer.com

* antivirální účinek proti zabaleným virům během 24 hodin dle ISO 21702:2019

WORK
APP

Decor Scanner
workapp.pfleiderer.com

© Copyright 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.
Tyto informace byly zpracovány velice pečlivě. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však ručit nemůžeme. Může dojít k barevným
odchylkám způsobeným technickými možnostmi tisku. S ohledem na neustálý další vývoj a proměnu našich produktů, možné změny
relevantních norem, zákonů a předpisů naše technické datové listy a výrobní podklady výslovně nepředstavují žádné právně závazné
ujištění o obsažených vlastnostech produktů.
Z důvodu neustálého kontinuálního vývoje a změn nabídky našich výrobků, možných změn relevantních norem, zákonů a ustanovení,
nejsou naše katalogové listy a technické dokumenty výrobků výslovným příslibem v nich uvedených vlastností. Nemůže z nich být
zejména odvozena vhodnost použití pro konkrétní účely. Je tedy věcí osobní odpovědnosti příslušného uživatele, aby předem zvážil
vhodnost v dokumentu popsaného výrobku pro zamýšlené použití, zohlednil právní rámcové podmínky a aktuální stav techniky.
Dále výslovně odkazujeme na platnost našich všeobecných obchodních podmínek.
Naše všeobecné obchodní podmínky naleznete na webových stránkách: www.pfleiderer.com
Firma Pfleiderer používá dřevo pocházející z certifikovaného trvale udržitelného lesního hospodářství.

Modrý anděl pro LivingBoard,
DecoBoard P2, Duropal HPL,
Duropal HPL Compact a
Duropal Kompozitní P2

12/2020 · Symbolický příspěvek: 0,75 EUR · Změny a omyly vyhrazeny. Barevné odchylky způsobené technologií tisku jsou možné.

Vzorky je možné kdykoliv objednat online:
samples.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Německo
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Zdroj obrázku přední strana:
© JOACHIM GROTHUS FOTOGRAFIE

Je dobré vědět: firmou Pfleiderer garantovaný příslib kvality.
Dřevomateriály firmy Pfleiderer jsou garancí kvality bez kompromisů. Přispívají k tomu udržitelné suroviny, nejmodernější
výrobní procesy a jednoznačný původ z lokalit na německém území. Více informací naleznete na quality.pfleiderer.com.

