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ANTIBAKTERIÁLNE
A PROTIPLESŇOVÉ
NÁTERY

Dodávame novú energiu
vašim stenám
Patentované antibakteriálne a protiplesňové
nátery zabezpečia hygienickú nezávadnosť
vašich prevádzok:
sú určené pre priestory, ktoré musia vyhovovať najprísnejším požiadavkám na zdravotnú a hygienickú nezávadnosť,

innogy je
profesionálny partner
pre priemyselné
a špeciálne nátery

chránia ošetrené povrchy pred rastom mikroorganizmov a poskytujú dlhodobú ochranu
pred baktériami,
zabraňujú tvorbe plesní aj v prostredí s rôznymi prevádzkovými teplotami (-30 °C do
+70 °C),
odolávajú UV žiareniu a starnutiu, nemenia svoj vzhľad a poskytujú možnosť farebného
tónovania,

1. innogy (do 1. októbra 2016 RWE)
má bohaté skúsenosti
v energetike a energetických
riešeniach,

sú nenáročné na údržbu, umývateľné bežnými dezinfekčnými prostriedkami.

Vlastnosti náteru

2. zabezpečujeme odbornú aplikáciu
náteru. Počas doby aplikácie
hygienického náteru nie je potrebné
zastaviť alebo obmedziť prevádzku,
ako to býva pri konvenčných
fungicídnych a iných náteroch,

Ide o tuhý silnovrstvý, avšak trvale elastický náter.
Je takisto paropriepustný. Dlhodobý antibakteriálny účinok na vegetatívne formy mikroorganizmov
zabezpečujú ióny striebra. Tento náter napríklad
účinne bráni množeniu zlatého stafylokoka a rôznych ďalších druhov baktérií a vírusov.

3. nízke náklady na realizáciu vo
vzťahu k dosiahnutému úžitku,

Náter je vhodný aj pre keramické obklady alebo
panelové operačné sály vrátane špár, dokonale priľne k omietke, betónu, drevu, sadrokartónu,
oceli, keramickým obkladom a tehlám.

4. na nátery je poskytovaná 5 ročná
záruka, avšak deklarovaný účinok
náteru je min. 10 rokov (negatívne
stery zo strany hygienických kontrol).

Možnosti využitia:
 v potravinárstve (výroba nápojov, spracovanie mlieka, mäsa, vajec, konzervárne,
pekárne a pod.),
 v zdravotníckych a farmaceutických
prevádzkach (nemocnice, lekárne, laboratóriá, výroba a sklad liečiv a pod.),
 v miestnostiach, kde sú vysoké požiadavky na úroveň hygieny a sterility prostredia (jedálne, kuchyne, kúpele a pod.),
 všade tam, kde je problém s vlhkosťou
a tvorbou plesní.

Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už
využívajú výhody nových hygienických náterov.
Referencie nájdete na www.innogy.sk.

