Saugu bet kokiomis aplinkybėmis
Antibakterinės paviršiaus savybės

Antibakterinės
paviršiaus savybės

Ar žinojote, kad …
… mūsų produktų paviršiai pasižymi
antibakterinėmis savybėmis?
Bakterijų ir mikrobų kiekis ant higieniškai sandarių „Eurodekor“ melaminu dengtų medžio drožlių plokščių,
„PerfectSense“ lakuotų plokščių, laminatų ir kompaktinių laminatų paviršių per 24 valandas sumažėja
99,9 proc. Ši savybė taip pat neleidžia jiems daugintis. Išvardyti produktai ypač tinkami naudoti vietose,
kurioms taikomi specialūs higienos reikalavimai.

24 val.

99,9 %
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mikrobų ir bakterijų nebelieka
per 24 valandas.

Jūsų saugumui:
išbandytas
efektyvumas
Mūsų produktai gaminami nenaudojant jokių
antibakterinių priedų ir yra išbandyti taikant
tarptautiniu mastu pripažintą bandymo
metodą (ISO 22196 = JIS Z 2801), siekiant
įvertinti antibakterinį aktyvumą. Papildomai
mūsų produktai sertifikuoti nepriklausomo
„Hohenstein“ instituto.

Esminis rodiklis vertinant antibakterinį efektyvumą
yra vadinamoji sumažinimo reikšmė: kiek mikrobų
išlieka po 24 valandų, palyginti su tyrimo pradžia?
Atlikus bandymus, mūsų produktų antibakterinio
poveikio efektyvumas buvo įvertintas kaip
„aukštas“ A ≥ 3.
  

Pavyzdys:
„Eurodekor“
sertifikatas

Antibakterinių savybių
efektyvumas

Antibakterinio poveikio
reikšmė A [log10KBE]

nėra

A<2

žymus

2≤A<3

aukštas

A≥3

Visus sertifikatus galima rasti atsisiuntimo skiltyje adresu www.egger.com/antibacterial
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Dizaino ir saugumo dermė
Sertifikuotos antibakterinės paviršiaus savybės nepriklauso nuo dekoro, tekstūros ar plokštės pagrindo.
Kadangi skirtingų produktų dekorai yra identiški, galite naudoti vieną ir tą patį dekorą pačioms įvairiausioms
reikmėms – net ir tose vietose, kur taikomi itin aukšti higienos reikalavimai. Mūsų produktų su antibakterinėmis
paviršiaus savybėmis pasiūlą papildo mūsų grindų dangų asortimentas.

„Eurodekor“
melaminu dengtos
medžio drožlių plokštės
 „Eurodekor“ medžio drožlių
plokštės ir MDF plokštės
 Korinės plokštės „Eurolight“
 „Eurodekor OSB Combiline“
plokštės

Stalviršiai
 Kompaktinio laminato
stalviršiai
 „Feelwood“ stalviršiai su briauna
 „Posforming“ tipo stalviršiai

„PerfectSense“
lakuotos plokštės
 „PerfectSense Gloss“
 „PerfectSense Matt“

Kompaktiniai
laminatai

Laminatai






Standartiniai laminatai
XL laminatai
Standartinio durų formato
Laminatai su spalvotu užpildu
„Flammex“ laminatai

Grindų dangos
 Laminuotos medžio
plaušo grindys
 Laminuotos medžio plaušo
grindys „Aqua+“
 „Design“ serijos grindys
„GreenTec“
 „Comfort“ kamštinės grindys

Kadangi galima rinktis įvairiais pagrindo plokštes, vietose, kurioms taikomi specialūs reikalavimai, galima
naudoti liepsnai („Flammex“) arba drėgmei atsparius produktus („Hydro“).
Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų produktus, galimybę įsigyti ir mažiausius kiekius,
apsilankykite www.egger.com
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Visi parodyti ir paminėti dekorai yra imitacijos.

Saugu bet kokiomis aplinkybėmis
Tam tikroms žmonių grupėms, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, ligoniams bei mažiems vaikams, bakterijos
kelia didelį pavojų. Pavojus kyla tokiose vietose, kur lankosi daug žmonių. Tai – ligoninės, senelių namai,
mokyklos ir viešos paskirties pastatai, kaip, pavyzdžiui, keleivinio transporto stotys, baseinai ar sporto
salės. Pavojus gali glūdėti ir jūsų paties virtuvėje arba vonioje.

Higiena namuose
Privačiame sektoriuje higiena ypač svarbi virtuvės erdvėje.
Mūsų produktai, naudojami stalviršiams, fasadams ir
virtuvės baldams, pasižymi antibakterinėmis paviršiaus
savybėmis. Daugiau dėmesio higienai tenka skirti ne tik
virtuvės, bet ir sanitarinėse zonose.

© Filip Györe nuotrauka

Naudojama
daugelio asmenų
Ten, kur lankosi daug asmenų, užtikrinti higieną
ypač svarbu. Be restoranų ir viešbučių, aukšti
higienos reikalavimai taikomi mokykloms, prekybos
centrams ir oro uostams. Architektai, kurių
projektams reikalingos antibakterinės paviršiaus
savybės, nesusiduria su jokiais kūrybiniais
apribojimais, kadangi mes galime pasiūlyti platų
produktų ir dekorų asortimentą.
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Dėmesys higienai
Tokiose viešosiose vietose, kaip persirengimo
patalpos arba sanitariniai mazgai, kur higienai
keliami dideli reikalavimai, svarbu užtikrinti
apsaugą nuo mikrobų. Lengvai valomos ir
atsparios medžiagos, kaip, pvz., kompaktiniai
laminatai arba lamintai, taip pat yra populiarios
dėl dizaino elementų įvairovės (pvz., užapvalintų
kampų, išpjovų, nereikalinga briauna).

Rizikos zonų sumažinimas
© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger

Sveikatos apsaugos srityje antibakterinių savybių turintys
paviršiai yra ypač svarbūs. Jau dabar registratūrose,
laukiamuosiuose, susitikimų kambariuose, gydytojų
kabinetuose ir palatose didžiausias dėmesys skiriamas
higienai. Kai kalbama apie saugumą ir dizainą, išbandyti
ir sertifikuoti EGGER produktai yra tinkamiausias
pasirinkimas.

© fotografische Werkstatt Katharina Jaeger
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Valymo rekomendacijos
Įprastus nešvarumus galima nesunkiai
pašalinti. Atsiminkite, kad paviršiai turi būti
reguliariai valomi ir dezinfekuojami. Nepaistant
antibakterinių savybių, paviršiai vis tiek turi
būti valomi arba dezinfekuojami. Neužtikrinant
reguliaraus valymo numatytu dažnumu,
antibakterinės savybės gali suprastėti dėl
nešvarumų ir galimų bioplėvelių.
 augiau informacijos galima rasti priežiūros
D
ir valymo instrukcijose, kurias rasite mūsų
produktų informaciniuose puslapiuose adresu
www.egger.com/products-interior.

Daugiau iš medžio reiškia
didesnį skaidrumą
Mums mediena yra ir darbinė, ir perdirbama medžiaga. Mes gaminame platų baldams ir interjero
dizainui skirtų produktų asortimentą naudodami atsinaujinančius gamtinius išteklius. Mes elgiamės
tvariai, taupome išteklius ir saugome klimatą, taip prisidėdami prie darnaus vystymosi ir pabrėždami
savo pažadą: daugiau iš medžio.
Medienos medžiagos prisideda prie klimato apsaugos, o dabar galite tiksliai pamatyti, kokiu būdu
tai vyksta. Informaciją apie pasirinktų produktų aplinkosauginį veiksmingumą rasite adresu
www.egger.com/products-interior.

Daugiau skaidrumo:
Melamino derva impregnuotas
dekoratyvinis popierius

– 13,3 kg CO₂ / m2

„Eurospan“ drožlių plokštė

Melamino derva impregnuotas
dekoratyvinis popierius

85 % medžiagų iš
atsinaujinančių išteklių
27 % perdirbamų medžiagų
32 % medienos apdirbimo
pramonės atliekų

www.egger.com/ecofacts

Išsamius duomenis apie CO₂ išskyrimą, indėlį į bioekonomiką ir žiedinę ekonominę rasite
adresu www.egger.com/ecofacts. Mūsų gaminių suderinamumas su aplinka yra skaidrus ir
lengvai suprantamas.

Visi parodyti ir paminėti dekorai yra imitacijos.

7

LT_1521408_08/2020_SCG
Visi parodyti ir paminėti dekorai yra imitacijos. Spalvą atitinkančio dekoro pasirinkimas galimas tik pagal originalų pavyzdį.
Dėl pokyčių spausdinimo proceso metu spalvos gali šiek tiek skirtis. Galimos techninės modifikacijos ir spausdinimo klaidos.
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