Biodex HB
Unikátní antibakteriální, antimikrobiální
a protiplísňový nátěr

Biodex HB
Antibakteriální nátěr pro výrobní provozy a prostory s nejvyššími nároky na hygienu, zpracování
mléka, masa, pekárny, pivovary...
Ochranný nátěr BIODEX HB je trvale elastický, paropropustný. Má dlouhodobý antibakteriální účinek
na vegetativní formy mikroorganizmů a bakterií. Zabraňuje tvorbě plísní v jakýchkoli prostorách.
20 let zkušeností bez jediné reklamace!!!
Aplikací nátěru BIODEX HB je možné úplné zabezpečení provozní sterility jakýchkoli povrchů nebo
prostorů vyžadujících nejpřísnější hygienická kritéria. Nátěr splňuje mezinárodní hygienickou normu ISO100000.

VÝHODY BIODEX HB
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biocidní nátěr s obsahem ionů stříbra pro ještě větší účinek k hubení bakterií a plísní
účinně hubí a zabraňuje množení zlatého stafylokoku a různých dalších druhů baktérií a virů
nátěr zajišťuje nejyšší úroveň pro splnění hygienických norem a předpisů
nátěr je možno aplikovat i na keramické obklady nebo panelové operační sály včetně spár
nátěr je pružný, proto nehrozí riziko vzniku mikrotrhlin
nátěr je paropropustný
dokonale přilne k omítce, betonu, dřevu, sádrokartonu, oceli, keramickým obkladům, cihlám
odolává UV záření a stárnutí, nemění svůj vzhed
bezproblémové použití laseru v prostorách ošetřených nátěrem BIODEX HB
možnost barevného tónování
je nenáročný na údržbu – nátěr aktivně hubí bakterie, je omyvatelný, možnost použití běžně používaných desinfekčích prostředků
jednoduchá aplikace, nízké náklady na realizaci i případnou opravu mechanického poškození
účinně zabraňuje tvorbě plísní a to i v prostředí s různými provozními teplotami (-30°C do +70°C)
je ekonomicky výhodný – po celou dobu životnosti nátěru BIODEX HB, není nutno zastavit
nebo omezit provoz, jak tomu bývá při konvenčních fungicídnich a jiných nátěrech
minimalizace stavebních nákladů s vysokým efektem
splňuje mezinárodní hygienickou normu ISO100000
spolehlivost - záruka 5 let, účinek nátěru je min. 10 let (negativní stěry ze strany hygienických
kontrol)
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Možnosti a oblasti využití v potravinářství
•
•
•
•
•
•
•

výroba nápojů (pivovary, lihovary, minerální vody, vinařství..)
zpracování mléka a mléčných výrobků
zpracování masa a vajec
výroba mražených produktů, majonéz, pomazánek,...
konzervárny
mlýny, pekárny, výroba pečiva a zákusků
kuchyně případně jiné místnosti, kde jsou vysoké požadavky na úroveň hygieny a sterilitu
prostředí, ale také v jídelnách, kuchyních, lázních a pod., všude tam, kde je problém s vlhkostí
a tvorbou plísní.

Příklady realizací
BIODEX HB splňuje nejvyšší kriteria na hygienu. Svědčí o tom skutečnost, že nátěr byl aplikován ve
výrobních prostorách se specifickými provozními podmínkami a po celou dobu plní svou funkci bez
jediné reklamace nebo pozitívního nálezu ze strany kontrolních orgánů hygieny.
Z našich početných klientů vybíráme tyto
•

•
•
•
•
•

Plzeňský Prazdroj, a.s., Heineken, a.s., SABMiller, a.s., Anheuser-Bush, Stella Artios, Spendrups
Bryggeri AB, Pivovary Staropramen, a.s. ..., ale také střední a menší pivovary např.: AKCIOVÝ
PIVOVAR DALEŠICE, Rodinný pivovar Chodovar... – spilky, provozní prostory, ...
Masokombinát Kostelec u Jihlavy, Drůbežářský závod Klatovy, MASNA STUDENÁ, Studená,
Městská jatka Sušice,...
Pekárny: PAC Hořovice, PAC Beroun, PAC Příbram, Pekařství Nodes, Český Krumlov, PENAM:
Pekárna Klimentov, Pekárna Zelená louka, .... – provozní prostory, myčky, ...
Mlékárny: Mlékárna Frýdek Místek, Radlická mlékárna Praha, Madeta Planá n./Lužnicí,
Mliekareň Topoľčany, ...
Vinařství: České vinařské závody Praha, Moravské Vinařské Závody, Ostrava, ...
Výroba a skladování potravin: VITANA a.s. Kralupy n/Vltavou, DOUWE EGBERTS Praha, Mrazírny Opava,...
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Specifikace účinnosti Biodex HB
V níže uvedené tabulce jsou specifikovány druhy mikroorganismů a bakterií, na kterých byl nezávislým orgánem testován hygienický nátěr BIODEX HB. V případě, že v některém řádku není uvedený
symbol, neznamená to, že nátěr není účinný proti danému mikroorganismu, ale pouze to, že nebyl
testovaný na daný mikroorganismus.
Plísně (Houby) Kvasinky

BIODEX HB

Plísně (Houby) Kvasinky

BIODEX HB

Absidia sp
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Aspergillus niger
Aspergillus ochraceous
Aspergillus sp
Aspergillus sulphureus
Aspergillus veriscolor
Aureobasidium pullullans
Basidium sp
Candida albicans
Chaetomium crispatum
Chaetomium globosum
Cladosporium cladosporioides
Cladosporium spp
Cladosporium herbarum
Cladosporium resinae
Coriolus versicolor
Fusarium monoliforme
Fusarium oxysporum
Kloekera spp
Mucor spp

v
v
v
v
v

Mucor mucedo
Mucor racemosus
Oidium lactis
Penicillium expansum
Penicillium sp
Penicillium spp
Penicillium brevicompactum
Penicillium digitatum
Penicillium notátám
Penicillium purpurogenem
Phoma violacea
Pullularia pullullans
Rhizopus
Rhizopus nigricans
Rhodotorula rubra
Sacharomyces cerevisiae
Sprobolomyces rozdus
Stachybotrys atra
Trichophylum mentagrophyles
Tricoderma viride
Ulocladium atrum

v

Plísně (Houby) Kvasinky
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Plísně (Houby) Kvasinky
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Acinetobacter
Aerobacter aerogenes
Bacillus megatherium
Bacillus sp
Bacillus subtilit
Enterobacter aerogenes
Escherichia coli
Listeria monocytogenes
MRSA

v
v
v

Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida
Pseudomonas pyocyanea
Salmonella typhimurium
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp
Staphylococcus faecalis

v
v

v

v
v
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