Ασφάλεια σε κάθε περίπτωση
Αντιβακτηριδιακή ιδιότητα
επιφάνειας

Αντιβακτηριδιακή
ιδιότητα επιφάνειας

Γνωρίζατε ότι …
… τα προϊόντα μας διαθέτουν
αντιβακτηριδιακή
ιδιότητα επιφάνειας;
Στις υγειονομικά σφραγισμένες και κλειστές επιφάνειες των μελαμινών Eurodekor, στις λακαριστές
επιφάνειες PerfectSense, στις φορμάικες και στα compact laminates, τα βακτηρίδια και τα μικρόβια
εξουδετερώνονται σε ποσοστό 99,9% εντός 24 ωρών. Αυτό το χαρακτηριστικό αποτρέπει επίσης την
αναπαραγωγή τους. Τα παραπάνω προϊόντα είναι ιδανικά για χώρους που υπόκεινται σε συγκεκριμένες
υγειονομικές απαιτήσεις.

24 ώρες

Το

99,9 %
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των μικροβίων και βακτηριδίων
εξουδετερώνεται εντός 24 ωρών.

Για την ασφάλειά σας:
Με αποδεδειγμένη
δράση
Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται χωρίς την
προσθήκη αντιβακτηριδιακών πρόσθετων και
ελέγχονται βάσει της διεθνώς αναγνωρισμένης
μεθόδου δοκιμών (ISO 22196 = JIS Z 2801) για
την αξιολόγηση της αντιβακτηριδιακής δράσης.
Επιπλέον, τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα
από τον ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα Hohenstein
Institute.

Καθοριστική για την αξιολόγηση της
αντιβακτηριδιακής δράσης είναι η αποκαλούμενη
τιμή μείωσης: Πόσα μικρόβια εξακολουθούν να
υπάρχουν μετά από 24 ώρες, σε σύγκριση με την
έναρξη της δοκιμής;
Στις δοκιμές που διεξήχθησαν, τα προϊόντα μας
πέτυχαν την "ισχυρή" τιμή αποτελεσματικότητας
της αντιβακτηριδιακής δράσης A ≥ 3.

Παράδειγμα:
Πιστοποιητικό για τα
Eurodekor

Αποτελεσματικότητα αντιβακτηριδιακών ιδιοτήτων

Τιμή της
αντιβακτηριδιακής
δράσης A [log10KBE]

καμία

A<2

σημαντική

2≤A<3

υψηλή

A≥3

  

Μπορείτε να βρείτε όλα τα πιστοποιητικά στην περιοχή στοιχείων λήψης www.egger.com/antibacterial
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Σχεδιασμός και ασφάλεια
Η πιστοποιημένη αντιβακτηριδιακή ιδιότητα επιφάνειας είναι ανεξάρτητη από το σχέδιο, την υφή και τον
πυρήνα. Έχουμε φροντίσει τα σχέδιά μας να ταιριάζουν τέλεια, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
μόνο σχέδιο για διαφορετικές εφαρμογές - ακόμα και σε χώρους με υγειονομικές απαιτήσεις. Η γκάμα
των προϊόντων μας με αντιβακτηριδιακή ιδιότητα επιφάνειας συμπληρώνεται με τη σειρά δαπέδων μας.

Μελαμίνες
Eurodekor

Λακαριστές
επιφάνειες
PerfectSense

 Μοριοσανίδες Eurodekor και
πλάκες MDF
 Eurolight
 Μελαμίνη Eurodekor OSB
Combiline

 PerfectSense Gloss
 PerfectSense Matt

Πάγκοι

Compact laminates

 Πάγκοι Compact
 Πάγκοι Feelwood με ταινία
περιθωρίου
 Πάγκοι Postforming

Φορμάικες
 Φορμάικες τυπικών
διαστάσεων
 Φορμάικες XL
 Φορμάικες σε διαστάσεις πόρτας
 Φορμάικες με έγχρωμο πυρήνα
 Φορμάικες Flammex

Πατώματα





Δάπεδο Laminate
Δάπεδο Laminate Aqua+
Δάπεδο Design GreenTec
Δάπεδο Comfort

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τη διαθεσιμότητα και τις
ελάχιστες ποσότητες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.egger.com
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Όλα τα εμφανιζόμενα και αναφερόμενα σχέδια είναι απομιμήσεις.

Ασφάλεια σε κάθε περίπτωση
Για ειδικές ομάδες ατόμων όπως οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς και τα μικρά παιδιά, τα βακτηρίδια αποτελούν
σοβαρό κίνδυνο. Τα νοσοκομεία, οι οίκοι ευγηρίας, τα σχολεία και τα πολυσύχναστα δημόσια κτίρια,
όπως τα κτίρια επιβατικών μεταφορών, τα κολυμβητήρια ή τα γυμναστήρια, είναι χώροι που πιθανόν να
εγκυμονούν κινδύνους. Οι ευαίσθητοι χώροι περιλαμβάνουν επίσης την κουζίνα και το μπάνιο σας.

Υγιεινή στο σπίτι
Στον ιδιωτικό τομέα, η υγιεινή είναι ιδιαίτερα σημαντική
στην κουζίνα. Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τους
πάγκους, τις προσόψεις και τα έπιπλα της κουζίνας έχουν
αντιβακτηριδιακή ιδιότητα επιφάνειας. Οι σημαντικοί
χώροι εφαρμογής στο σπίτι σας περιλαμβάνουν όχι μόνο
την κουζίνα αλλά και τους χώρους υγιεινής.

© φωτογραφία Filip Györe

Σε επαφή με
πολλούς ανθρώπους
Η υγιεινή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε χώρους
όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων.
Εκτός από τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, αυτοί
περιλαμβάνουν επίσης σχολεία, εμπορικά κέντρα και
αεροδρόμια. Χάρη στην ευρεία γκάμα των προϊόντων
και των σχεδίων μας, οι αρχιτέκτονες δεν έχουν
όρια στον σχεδιασμό τους, ακόμα και σε έργα όπου
απαιτούνται αντιβακτηριδιακές ιδιότητες επιφάνειας.
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Έμφαση στην υγιεινή
Σε υγειονομικά ευαίσθητους δημόσιους χώρους,
όπως τα αποδυτήρια ή τις εγκαταστάσεις υγιεινής,
η καθαριότητα χωρίς μικρόβια είναι ζήτημα ύψιστης
σημασίας. Τα ανθεκτικά υλικά που καθαρίζονται
εύκολα, όπως τα compact laminates ή οι φορμάικες,
είναι επίσης δημοφιλή λόγω των πολλών επιλογών
σχεδίασης (π.χ. στρογγυλά στοιχεία, εγκοπές, χωρίς
απαίτηση ταινίας περιθωρίου).

Περιορισμός των ζωνών κινδύνου
© φωτογραφία Werkstatt Katharina Jaeger

Στον τομέα της υγείας, οι επιφάνειες με αντιβακτηριδιακές
ιδιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η υγιεινή έχει ήδη
μεγάλη σημασία στον χώρο υποδοχής, στην αίθουσα
αναμονής, στις αίθουσες συνεδριάσεων, στις αίθουσες
θεραπείας και στους θαλάμους νοσηλείας. Όταν πρόκειται
για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό, τα δοκιμασμένα και
πιστοποιημένα προϊόντα EGGER είναι η ιδανική επιλογή.

© φωτογραφία Werkstatt Katharina Jaeger
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Συστάσεις καθαρισμού
Οι συμβατικοί ρύποι μπορούν να απομακρυνθούν
εύκολα. Σημειώστε ότι οι επιφάνειες πρέπει να
καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά. Η
αντιβακτηριδιακή ιδιότητα δεν αντικαθιστά τον
καθαρισμό και την απολύμανση. Χωρίς τον τακτικό
και προβλεπόμενο καθαρισμό, η βρωμιά και οι
πιθανές βιομεμβράνες αναστέλλουν αυτή την
ιδιότητα.
 πορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες
Μ
στις οδηγίες φροντίδας και καθαρισμού των
σελίδων πληροφοριών των προϊόντων μας, στη
διεύθυνση: www.egger.com/products-interior.

Περισσότερα από το ξύλο
σημαίνει ότι είμαστε περισσότερο
διαφανείς προς εσάς
Για εμάς, το ξύλο είναι ένα υλικό εργασίας και ένα ανακυκλώσιμο υλικό. Κατασκευάζουμε μια ευρεία γκάμα
προϊόντων για έπιπλα και σχεδίαση εσωτερικών χώρων από τις ανανεώσιμες πηγές της φύσης. Ενεργούμε
κατά τρόπο βιώσιμο, εξοικονομούμε πόρους και προστατεύουμε το κλίμα, συνεισφέροντας έτσι στη βιώσιμη
ανάπτυξη και υπογραμμίζοντας την υπόσχεσή μας: Περισσότερα από το ξύλο.
Τα υλικά με βάση το ξύλο συμβάλουν στην προστασία του κλίματος και, τώρα, μπορείτε να πάρετε μια ιδέα
για το πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Επειδή, για επιλεγμένα προϊόντα, σας γνωστοποιούμε πληροφορίες σχετικά
με την περιβαλλοντική απόδοση, στη διεύθυνση www.egger.com/products-interior.
Περισσότερη διαφάνεια:
Διακοσμητικό χαρτί εμποτισμένο
με μελαμινική ρητίνη
Μοριοσανίδα Eurospan

Διακοσμητικό χαρτί εμποτισμένο
με μελαμινική ρητίνη

– 13.3 kg CO₂ / m2

85 % υλικά από ανανεώσιμες
πηγές

27 % ανακυκλωμένα υλικά
32 % υποπροϊόντα πριστηρίου

www.egger.com/ecofacts
Έχουμε συνοψίσει τους συγκεκριμένους δείκτες για το αποτύπωμα CO₂, καθώς και τη συμβολή στη
βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία με τρόπο κατανοητό, στη διεύθυνση www.egger.com/ecofacts.
Αυτοί καθιστούν την περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων μας διαφανή και ευκολονόητη.

Όλα τα εμφανιζόμενα και αναφερόμενα σχέδια είναι απομιμήσεις.
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Όλα τα εμφανιζόμενα και αναφερόμενα σχέδια είναι απομιμήσεις. Η επιλογή σχεδίων με ταιριαστά χρώματα είναι δυνατή μόνο στο αρχικό δείγμα.
Λόγω μεταβλητών στη διαδικασία της εκτύπωσης, τα χρώματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.
Με την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων εκτύπωσης.

www.egger.com
Ελλάδα

NC Arbor Timber Products

Τ +30 210 800 2145

info-gr@egger.com

