
БЛОКАТОР
БАКТЕРІЙ



SILVERLAM Є ІННОВАЦІЙНОЮ ВИСОКОЯКІСНОЮ
ПОВЕРХНЕЮ ARPA З ПОКРАЩЕНИМИ
АНТИБАКТЕРІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ,
ЗДАТНОЮ ПЕРЕШКОДЖАТИ РОЗВИТКУ БАКТЕРІЙ
ПО ВСІЙ ПОВЕРХНІ.
Лабораторні дослідження довели запобігання розмноження бактерій. Зниження більш ніж 99,9% E-coli та
Staphylococcus aureus після 24 годин перебування на поверхні, протестованої з використанням японського
промислового стандарту JIS Z 2801.

Застосування

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Лікарні та операційні
Центри медичного аналізу
Лабораторії
Будинки престарілих

ГРОМАДСЬКІ МІСЦЯ
Громадські будівлі
Школи
Басейни
Тренажерні зали

БУДИНОК
Кухні
Ванні кімнати
Дитячі кімнати
Зони для домашніх тварин

Бактерії передаються безпосередньо від людини до людини або побічно через предмети й поверхні.
Сьогодні ми знаємо, що для зменшення непрямих інфекцій необхідне сильне очищення, але цього недостатньо.
Щоби запобігти їхньому зростанню, необхідно створити умови, у яких бактерії не можуть вижити.
Панелі Silverlam складаються з поверхневого шару, просоченого смолою з додаванням іонів срібла.
Для їхнього виробництва Arpa використовує технологію Silveright від Coveright. Срібло є активним інгредієнтом,
який гарантує цю антибактеріальну ефективність. Цей додатковий захист, що пригнічує й активно знищує
шкідливі бактерії, рівномірно розподіляється по всій поверхні, забезпечуючи безпеку навіть у важкодоступних
місцях.
Arpa Silverlam відповідає Регламенту (ЄС) № 528/2012 (BPR, Регламент із біоцидних продуктів).

АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ

Silverlam фізіологічно безпечний, гігієнічний та підходить для контакту з харчовими продуктами відповідно
до Регламенту (ЄС) № 10/2011 із наступними виправленнями (умови використання вказані в декларації
відповідності).
Silverlam також має сертифікат NSF. Отже, він підходить для використання в ролі робочих і неробочих
поверхонь обладнання для громадського харчування, прямий контакт із харчовими продуктами під час
звичайних операцій із приготування або зберігання не передбачений, не очікується або не є розумним.

ДОЗВОЛЕНО ДЛЯ КОНТАКТУ З ХАРЧОВИМИ
ПРОДУКТАМИ

Особливості

Антибактеріальність
Гігієнічність
Легко чистити
Ударостійкість
Термостійкість
Стійкість до подряпин і зносу
Підходить для контакту з харчовими
продуктами



Colorsintesi
Однотонні кольори

0028
Біла хмара

0759
Червоний Пурджал

0244
Порцеляна

0553
Шоколадний

0737
Бежева Атлантида

0706
Коричнева каракатиця

0527
Срібно-сірий

0526
Сірий антрацит

0651
Йорк Грін

0760
Зелений світ

0607
Лаванда

0509
Чорний

Добірка 12 однотонних кольорів.



Legni
Деревина
Доступна вся колекція деревини.
Відвідайте наш розділ вибору продуктів
на arpaindustriale.com або зверніться
до свого торговельного представника.

Pietre
Каміння
Доступна вся колекція каміння. 
Відвідайте наш розділ вибору продуктів
на arpaindustriale.com або зверніться
до свого торговельного представника.

Fantasie
Фантазійні декори
Доступна вся колекція узорів. 
Відвідайте наш розділ вибору продуктів
на arpaindustriale.com або зверніться
до свого торговельного представника.

4617
Горіх Карія Світлий

3446
Пульпіс Темний

3395
Кімант Білий



Відмова від відповідальності
Ці умови регулюють використання вами будь-якої та всієї інформації, що надається вам у будь-якій формі Arpa Industriale S.p.A. і компаніями її групи (далі: «Arpa» й інформація,
«Інформація»). Інформація має орієнтовний характер і призначена виключно для загальних інформаційних цілей. Надана інформація не дає ніяких прав; ви використовуєте Інформацію
на свій ризик і відповідальність. Цей документ не гарантує ніяких властивостей продуктів Arpa. Arpa не гарантує, що інформація в будь-якому документі підходить для тієї мети, для
якої ви до неї звертаєтеся. Arpa не гарантує точність і/або повноту інформації. Будь-яка рекомендація в Інформації слугує тільки загальним керівництвом до гарної практики.
Інформація не є гарантією або заявою про придатність для використання за призначенням щодо продуктів і процесів, описаних у ній. Будь-яка інформація або продукти, що містяться
в цьому документі, мають бути перевірені й протестовані користувачем на придатність для його або її конкретної мети або конкретного додатка. Необхідно враховувати місцеві або
особливі обставини. Зміст цих документів відображає наші знання й досвід на момент публікації. Інформація не призначена як будь-яка рекомендація, будь-який проект, структурний
розрахунок, оцінка або інша гарантія, або заява, на які ви можете покластися. У вас має бути професійний консультант, який поінформує вас про придатність продуктів Arpa для всіх
бажаних додатків і про відповідність вимогам до конструкції, кодексам, які можуть застосовуватися, законам і постановам, а також стандартам випробувань. Arpa не несе
відповідальності за використання вами. Кольори, які використовуються в комунікації Arpa (включно з друкованою продукцією) і в зразках продуктів Arpa, можуть відрізнятися від
кольорів, що поставляються Arpa. Зразки не призначені для використання в тестах продуктів і не є репрезентативними для всіх характеристик продуктів Arpa. Такі продукти й зразки
виробляються із зазначеними допусками за кольором, і кольори виробничих партій можуть відрізнятися, навіть якщо використовується один і той же колір. Кут огляду також впливає
на сприйняття кольору. Усі усні та письмові заяви, пропозиції, розцінки, продажі, постачання, постачання та/або угоди й вся пов'язана з цим робота Arpa регулюється Загальними
положеннями та умовами продажу Arpa. Будь-яке використання, претензія або суперечка, пов'язані з Інформацією, включно із суперечками щодо існування та дійсності цих умов,
регулюються й тлумачаться виключно відповідно до законодавства та виключною юрисдикцією Італії (Кунео).

Фото: Джуліо Гірарді, Студія дизайну та стилю DWA Design

Щоби дізнатися більше про продукти та отримати доступ до технічної інформації,
зверніться до торгового представника Arpa і/або відвідайте сайт arpaindustriale.com.



Arpa Industriale S.p.A.
Via Piumati, 91
12042 Bra (CN) – Italy
Tel. +39 0172 436111
arpa@arpaindustriale.com
export@arpaindustriale.com
arpaindustriale.com

Підписуйтесь на нас
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