
D
om oraz miejsca 
pracy, takie jak na 
przykład biura, 
powinny być dla 

nas oazą bezpieczeństwa. 
Niestety, powierzchnie mebli 
mogą zawierać bakterie, któ-
re stanowią zagrożenie dla 
naszego zdrowia. Linia pro-
duktów ACTIVE to produkty 
godne zaufania, które poma-
gają w zwalczaniu bakterii, 
czyniąc meble bezpieczniej-
szymi i zmniejszają zagro-
żenie w naszym otoczeniu. 
Produkty ACTIVE, tworzące 
powłoki zabezpieczające we-
wnętrzne elementy wyposaże-
nia wnętrz, są bardzo odporne 
na patogeny. Do dyspozycji 
mamy produkty bezbarwne, 
jak i kryjące, zarówno che-
miczne, jak i wodorozcień-
czalne.

Ich odporność na patoge-
ny poświadcza certyfikat ISO 
22196:2007, który mówi o tym, 
że powierzchnie zabezpieczo-
ne lakierami ACTIVE w du-
żym stopniu zabezpieczają 
przed rozprzestrzenianiem się 
trudnych do pokonania bakte-
rii, takich jak Escherichia coli 
i Staphylococcus aureus. Mało 
kto zdaje sobie sprawę, że na 
przeciętnej ludzkiej dłoni jest 
więcej bakterii niż ludzi na 
ziemi. Na niezabezpieczonych 
powierzchniach liczba bakte-
rii może się podwoić w ciągu 
20 minut, a pojedyncza bakte-
ria może wytworzyć populację 

wielu milionów bakterii w cią-
gu 8 godzin i wielu miliardów 
bakterii w ciągu 12 godzin.

W odniesieniu do trady-
cyjnych dodatków przeciw-
bakteryjnych, stosowanych 
w większości środków de-
zynfekujących, linia ACTIVE 
gwarantuje nieograniczone 
wykorzystanie, ponieważ jest 
wykonana z produktów, któ-
re nie migrują poza warstwę 
powłoki lakierniczej i automa-
tycznie, poprzez brak emisji 
substancji biobójczych, nie są 
niebezpieczne dla środowiska.

Linia ACTIVE redukuje 
wzrost bakterii o 99% lub wię-
cej. Dzięki naszym produktom 
drzwi domu mogą posiadać 

hasło – drzwi do higieny. 
Łazienki, kuchnie, pokoje 
dzienne, sypialnie i podłogi 
z drewna są przekształcane 
w powierzchnie aktywne i po-
magają w zwalczaniu bakterii.

ACTIVE opiera się na 
składnikach aktywnych, któ-
re są częścią nieorganicznych 
środków przeciwdrobno-
ustrojowych. Produkty z linii 
ACTIVE to lakiery poliure-
tanowe, akrylowe, zarówno 
chemiczne, jak i wodne oraz 
produkty bezbarwne i kryją-
ce oraz produkty UV zarów-
no nakładane natryskiem, jak 
i walcem przy produktach 
parkietowych. Lakiery z linii 

ACTIVE posiadają następują-
ce cechy:

 są obojętne dla większości 
polimerów,

 są praktycznie w każdej 
formie aplikacji,

 posiadają szerokie działa-
nie przeciwbakteryjne,

 są nietoksyczne.

Aktywne polimery użyte 
w lakierach ACTIVE mają na-
stępującą charakterystykę:

 składniki aktywne są włą-
czone do struktury poli-
merów podczas procesu 
produkcji,

 ochrona antybakteryjna jest 
równomiernie rozmiesz-
czona w całym produkcie,

ACTIVE – powierzchnie 
meblowe zwalczające 
bakterie
ICRO S.p.A. posiada bardzo bogatą ofertę lakierów przeznaczonych zarówno do mebli, jak również do szkła, 
plastików oraz cała gamę produktów do metalu czy do produkcji jachtów i łodzi. Pod wpływem sytuacji, jaką 
stworzyła pandemia i licznych pytań klientów, ICRO przedstawia linię produktów z serii ACTIVE.
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 składniki aktywne zapew-
niają ochronę na całej po-
wierzchni, nawet w trudno 
dostępnych narożnikach,

 składniki aktywne nie 
zmywają się i ich skutecz-
ność nie zmniejsza się 
z upływem czasu.

Badania wykonane 
na powierzchniach 
ACTIVE

1. Standaryzacja kultury 
dla mikroorganizmów.

2. Kontakt między mikro-
organizmami a powierzchnią 
ACTIVE – „przeciwdrobno-
ustrojowy”.

3. Wykrywanie i liczenie 
żywych mikroorganizmów 
(nadal aktywny).

Wartości mogą być wy-
rażone jako procent redukcji 
lub zmniejszenie liczby nadal 
żyjących bakterii

Przykład obliczenia
Escherichia coli, pokrycie 

procentowe
(2500-5,62)/2500 = 99,8%
Gronkowce, pokrycie pro-

centowe
(2190-1,25)/2190 = 99,9%

siłownie, gabinety kosmetycz-
ne, bary i restauracje, a także 
do powierzchni domowych, 
w kuchniach, łazienkach, 
sypialniach, także na parkie-
ty. Produkty są wytwarzane 
zgodnie z ISO 22196: 2007.

ACTIVE oprócz działania 
odkażającego charakteryzuje 
się:

 doskonałą odpornością fi-
zyczno-chemiczną,

 efektem podkreślania na-
turalnego piękna drewnia-
nych przedmiotów,

 chroni powierzchnie przed 
płynami domowymi,

 zawarte dodatki nie zmie-
niają właściwości produk-
tów powłokowych.

(kf)

ICRO S.p.A. poszukuje na terenie Polski
dystrybutorów

Informacje:
kamil.florczykowski@icrotech.pl

r ekl am a

r ekl am aJak pokazuje powyższe 
obliczenie, produkt ma dzia-
łanie zmniejszające pokrycie 
antybakteryjne powyżej 99%, 
po 24 godzinach bakterie wy-
marły.

Kompletna gama produk-
tów ACTIVE nadaje się do za-
stosowania w środowiskach 
szczególnie wrażliwych na 
przepisy higieniczne, takich 
jak: gabinety lekarskie, szkoły, 

Powłoki standardowe

Powłoki z linii lakierów Active
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