Antibacteriële eigenschappen
belangrijker dan ooit tevoren.

Als de eisen hoog zijn,
is alleen het beste goed genoeg.
Bij het realiseren van projecten komen we steeds weer voor nieuwe eisen
te staan. Antibacteriële eigenschappen en de professionele desinfectie van
oppervlakken spelen een belangrijke rol in zowel openbare als privéruimten.
Multiresistente bacteriën en ziektekiemen kunnen zich overal aan
vasthechten en daarom zijn er voor gevoelige applicaties oppervlakken
nodig met verhoogde antibacteriële eigenschappen.
De effectiefste en beste hygiëne verkrijgt men nog altijd door effectief en
regelmatig schoon te maken. Hiervoor moeten de gebruikte materialen
beter bestand zijn tegen agressieve of zuurhoudende reinigingsmiddelen,
zoals antikalk, sanitaire schoonmaakmiddelen en desinfectiemiddelen.

antibacterieel

gemakkelijk te reinigen
en desinfecterend
bestand tegen
oplosmiddelen

Voor Fundermax en onze producten betekent dit:
 Meer betrouwbaarheid dankzij een permanent hygiënisch geseald
oppervlak, dat bestand is tegen continue desinfectie
 Plus het garanderen van aanvullende ontwerpvrijheid m.b.t. vormen
en designs
De producten van Max Compact Interior, Max Compact Interior Plus
en Max Compact Resistance2 bevatten tot wel 100% na consumptie
gerecyclede vezels.

Fundermax Compact Interior
van het bedrijf
Fundermax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89, 9300 St. Veit/Glan, Oostenrijk
is met succes getest op
Staphylococcus aureus DSM 346/ATCC 6538P
Escherichia coli DSM 1576/ATCC 8739
Staphylococcus aureus MRSA DSM 21979/EDCC 5247

www.fundermax.com

Voordelen van een Gesloten Oppervlak
Gecertificeerd in overeenstemming
met ISO 22196-07

Oppervlak bevat
geen nanodeeltjes

Biedt geen niches voor snelle,
ongecontroleerde bacteriële groei

Veilig voor gebruik in de
voedselverwerkingsindustrie

Permanent resistent tegen normale
desinfectie. Het oppervlak wordt niet
aangetast

Aanvullende vereisten voor het oppervlak
Sommige plekken eisen soms gewoon meer:






Meer betrouwbaarheid met een permanent hygiënisch gesloten
oppervlak
Gemakkelijk te reinigen en desinfecterend
Kras- en hittebestendig
Duurzaam en resistent
Meer vrijheid als het gaat om kleuren en designs

Fundermax biedt deze antibacteriële
bescherming in diverse opties uit een breed scala
aan producten met veel verschillende designs en
oppervlakken.
Meer informatie over onze verschillende designs
en oppervlakken vindt u op onze website op:
www.fundermax.com/interior

Toepassingsgebieden
De toepassingsgebieden zijn gevarieerd en breed. Het maakt niet uit of
het om openbare of privéruimtes gaat. Hygiënische en antibacteriële
oppervlakken zijn een absolute must, vooral in onze huidige wereld.




Hygiëne-gevoelige en drukke openbare ruimten zoals ziekenhuizen,
laboratoria, medische praktijken, verzorgingstehuizen, zwembaden,
scholen, commerciële keukens en de voedselindustrie.
Antibacteriële bescherming in privéruimten, vooral in natte ruimten
of keukens, voor werkbladen, fronten en naadloze achterwanden.

www.fundermax.com

