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10
napig

Világújdonság                         Bacoban – nagy hatású védelem a BAKTÉRIUMOK, 

GOMBÁK és VÍRUSOK ellen, hosszantartó hatóidôvel akár 10 napig!

A Bacoban gátolja a szagképzôdést

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

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.

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 rendel-
kezésünkre egy olyan fertôtlenítô, mely 
nemcsak fertôtlenít, hanem hosszútávú, 
10 NAPOS védelmet nyújt és egy 
könnyen tisztítható felületet alakít 
ki a párolgás  után.

Az Ön biztonsága érdekében:

Bacoban – elismert intézetek által 
tesztelve és bevizsgálva

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).

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.

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

Így mûködik a Bacoban:

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

1. Hosszantartó védelem

Antimikrobiológiai hatás 
akár 10 napig

2. Szennytaszító

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

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

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

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

1.

2. Könnyen
tisztítható
(Easy-to-clean) 
felület

Nemzetközileg elismert, bevizsgált 

körülmények között készült. 0481


