A Bacoban megbízhatóan hatékony
módon pusztítja el a baktériumokat,
gombákat és bizonyos vírusokat
Grampozitív baktériumokat
Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus saprophyticus,
Streptococcus pneumoniae,
Streptococcus pyogenes,
Enterococcus faecalis,
Corynebacterium diphteriae,
Listeria monocytogenes,
bacilusok vegetatív formáit
Bacillus anthracis,
Baccillus cereus,
Clostridium botunilum,
Clostridium difficile,
Clostridium perfringens,
Clostridium tetani,
gramnegatív baktériumokat
Escheria coli,
Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae,
Salmonella enteritidis,
Salmonella typi,
Shigella dysenteriae,
Legionella pneumophila,
Proteus mirabilis,
Neisseria meningitidis,
Neisseria gonorrhoeae,
Enterobacter cloacae,
Bordetella pertussis,
Haemophilus influenzae,
Yersinia pestis,
gombákat pl.
Aspergillus niger,
Candida albicans,
Cryptococcus neoformans,
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vírusokat pl.
Influenzavírus (emberi
és madárinfluenza),
HIV (AIDS),
Hepatitis-B-vírus,
Hepatitis-C-vírus,
Vaccinia,
BVDV,
SARS-vírus,
Herpesz-vírusok,
Ebola,
Lassa-vírus,
Kanyaró,
Mumpsz,
Rubeola.
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Egyszerû alkalmazás – biztos hatás

STOP

10

napig

nítés
Fertôtle
lem
vú véde
á
t
ú
z
s
s
Ho
átlás
Piszokg

Az EASY-TO-CLEAN effektus primer felépítéséhez elôször alapos
tisztítást kell végezni a felületen. Ezután a BACOBAN-t az adott
felületre max 80 ml / m2 mennyiségben egy papírral vagy kendôvel felvinni, elosztani.
Ahhoz hogy az elsô NANO réteg kialakuljon ideális esetben egy
éjszakát (de legalább 6-8 órát) száradnia kell. Minden további fertôtlenítésnél ezután 5 perc hatóidô szükséges (DGHM szerint).
Az EASY-TO-CLEAN effektus ezután magától képzôdik. Rendszeres használatával felépül egy nano bevonat. Ez a felületnemesítô
technika gondoskodik a molekuláris háló felépítésérôl, melyen a
MIKROORGANIZMUSOK, POR, FEHÉRJE, IZZADSÁG, stb... csak
gyengén kötnek meg. A felületrôl azután könnyen eltávolíthatók.

Gyártó: ADEXANO
Magyarországi kizárólagos forgalmazó és kiszerelô:
Cosmaped Bt.
1221. Bp. Ady E. út 81-83.
Telefon: + 361-226-6602, + 36 30-986-5o33,
www.cosmaped.hu www.langermann.hu

Ideális otthonra és útközben is
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Bacoban – nagy hatású védelem a BAKTÉRIUMOK,
STO
Hosszú

GOMBÁK és VÍRUSOK ellen, hosszantartó hatóidôvel akár 10 napig!
Így mûködik a Bacoban:

2. Szennytaszító

Antimikrobiológiai hatás
akár 10 napig

A normál fertôtlenítôknek csak pár percnyi
hatása van a mikroorganizmusok ellen.
Miután a fertôtlenítôszer elpárolgott
a kezelt felület ismét ki van téve
a mikrobiológiai terhelésnek.
A VILÁGÚJDONSÁG BACOBAN-nak
köszönhetôen, most elôször áll rendelkezésünkre egy olyan fertôtlenítô, mely
nemcsak fertôtlenít, hanem hosszútávú,
10 NAPOS védelmet nyújt és egy
könnyen tisztítható felületet alakít
ki a párolgás után.

A Bacoban a párolgás után egy ú.n
NANO szivacsot képez. Ebben a biocidok elraktározódnak, egybeolvadnak
a felületen és diffundálnak, megölik
a baktériumkat, gombákat, vírusokat
10 napig.

A NANO-SZIVACS könnyen tisztítható felületet képez, ezáltal több
mint 50 %-al redukálja a takarítással
járó költségeket és idôt.

Könnyen
tisztítható
(Easy-to-clean)
felület

1.

A Bacoban gátolja a szagképzôdést
Miután a Bacoban-nak
csíraölô hatása van, így
a baktériumok által
okozott intenzív szagokat
(pl. ammóniák) jelentôsen
redukálja.

Könnyen tisztítható
felület: több mint 5o %-al
költséghatékonyabb
takarítás.

2.

A Bacoban által képzett NANO-SZIVACS 10 napig antimikrobilógiai
komponenseket ad le és ezáltal jóval hatékonyabb védelmet nyújt,
mint a hagyományos tisztítószerek.

A Bacoban felhordható:
Csempére / fugára, kerámiára, fémre, alkoholálló
mûanyagra, fára, textíliákra.
Ideális: kilincsek, toalettek, szaunák, zuhanyfülkék,
pénz / bankautomaták, telefonkagylók, armaturák,
stb. felületének védelmére.
A Bacoban a rozsdamentes acél felületeken
jelentôsen csökkenti az ujjlenyomatokat.
Nemzetközileg elismert, bevizsgált
körülmények között készült.
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Az Ön biztonsága érdekében:

A BAKTÉRIUMOK,GOMBÁK, VÍRUSOK direkt elpusztítása mellett
2 szenzációsan nagy hatású mechanizmusa van a Bacoban-nak.

1. Hosszantartó védelem
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Bacoban – elismert intézetek által
tesztelve és bevizsgálva

Fertôtlenítô hatás
Bevizsgált hatás: baktériumok és gombák
DGHM szerint listázva.
Bevizsgált hatás: burkolt vírusok (DVV szerint,
korlátort virucidok pl. Hepatitis B+C, HIV,
influenza, herpes, BDVD, vaccina.

Hosszantaró
antimikrobiológiai hatás
Az antimikorobiológiai hatás SGS FRESENIUS
INTÉZET GmbH/ Tanusstein, ATM szabvány
E 218o szerint.
• hosszantartó antimikrobiológiai hatás, 5-10
napig Pr-szám 5178969

Bôr- és testbarát
(Biokompatibilitás)
A biokpompatibilitás Bioservice Scientific
Laboratories GmbH Németország, GLP szerint
bizonyítva (DIN EN ESO 10993-1).

Easy-to-clean effektus
Könnyen tisztítható felület hatás (easy-toclean effekt) SGS FRESENIUS INTÉZET,
Tanusstein vizsgálta és bizonyította.

