
A termék leírása 

COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat. 

 ANTIBAKTERIÁLIS TULAJDONSÁGÚ,  

- ISO22196 SZERINT TANÚSÍTVA  

- ANTIBAKTERIÁLIS HATÁSFOK 99,9% 

 CSEMPE HATÁSÚ, SELYMES FELÜLET 

 ENYHE SAVAKKAL ÉS LÚGOKKAL SZEMBEN ELLENÁLLÓ 

 BETON, CSEMPÉZETT ÉS KEMÉNY MŰANYAG FELÜLETEKRE 

 ÚSZÓ- ÉS FÜRDŐMEDENCÉK FELÜLETEI, WELLNESS ÉS SPA* 

 CSÖKKENTI A HALÁLOS LEGIONELLA FERTŐZÉS ESÉLYÉT 

 CSÖKKENTI AZ ALGAKÉPZŐDÉST, VÍZTISZTÍTÓ HATÁSÚ 

 SOKRÉTŰ FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 EGÉSZSÉGÜGY, GYÓGYSZERIPAR 

 ÁLLATTARTÁS LÉTESÍTMÉNYEI 

 ÉLELMISZERIPARI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZIK 

Verimaster biztonsági azonosító adalék 
A COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat biztonsági azonosí-

tó részecskéket tartalmaz, amely a bekeverés pillanatától a felhordás alatt és a 

végső kötést követően a felületen, az időben bármikor kimutatható. 

Ez a tulajdonság fontos előnyöket biztosít: 

 Ellenőrizhető, hogy antimikrobás bevonat van-e a felületen, 

 Ellenőrizhető az antimikrobás felület állapota (kopás), 

 Az Infekciókontroll, HACCP számára adatot szolgáltat, mely felület antimikrobás, 

 Időkorlát nélküli ellenőrzési lehetőséget biztosít. 

 A felület bizonylatolható 

Az azonosítás a fény bizonyos spektrumával történik. Az ily módon megvilágí-

tott felület zöld fényt ver vissza. 

Nemzetközi tanulmányok szerint is az 
ezüst széles spektrumban fejti ki hatását: 

Pseudomonas aeruginosa  30 másodperc 

Staphylococcus aureus 30 másodperc 

Salmonella choleraesuis  30 másodperc 

Listeria monocytogenes  30 másodperc 

VRE 2 perc 

MRSA  2 perc 

Escherichia coli O157:H7  2 perc 

Tricophyton mentagrophytes 10 perc

(Atléták láb gombája) 

HIV Type 1 – Strain HTLVIIIB  30 másodperc 

Herpes Simplex Type 1  

   VR-733 F(1) Strain 1 perc 

Influenza A VR-544,  

   Hong Kong strain  10 perc 

Rhinovirus R37 VR-1147,  

   Strain 151-1  10 perc 

Polio Type 2, VR-1002,  

   Lansing Strain 10 perc 

Származási hely: EU 

Ezüst biociddal kezelt termék. 

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!  

Használat előtt mindig olvassa el a leírást 

(címkét) és a használati utasítást! 

Hatékonyság 

Mikroba szám  :  Idő 

COROR AgV ANTIMIKROBÁS KLÓRKAUCSUK BEVONAT/ 

/MEDENCEFESTÉK - ANTIMICROBIAL CHLORINATED RUBBER COATING 

Alkalmazás 

A COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat 

alkalmas fa, fém, üvegszálas és oldószerálló kemény műanyag-

ok, csempe, beton, tégla, vakolt falak felületeinek védelmére. 

Folyékony csempének is szokták nevezni. 

A bevonat flexibilis és tartósan ellenáll a víz, vegyi anyagok, híg 

s a vo lda t ,  h í g  l ú go lda t ,  sóo lda t  ha t á s a i nak .  

A felület selymes, csempe hatású, higiénikus, könnyen tisztítha-

tó. Ideális medencefesték. 

Az ezüstion technológián alapuló antibakteriális hatás fokozot-

tan érvényesül nedves közegekben, pl.: úszómedencék, beton 

kádak, mosodák, zuhanyzók. Minél nagyobb a nedvességtarta-

lom, annál több ezüstion képződik, növelve ezzel az antibakte-

riális hatást, ugyanakkor jelentősen csökkentve az algaképző-

dést. Tehát medencék esetében víztisztító hatású. Színtelen 

változatával célszerű bevonni csempézett zuhany felületeket, 

csaptelepeket, kapaszkodókat, csökkentve ezzel a halálos 

Legionella baktérium által okozott fertőzések esélyét. 

A megszilárdult bevonatnak nincs utólagos oldószer kipárolgá-

sa, ezért az állattartással és növénytermesztéssel, illetve ezek 

feldolgozásával foglalkozó üzemekben is alkalmazható. 

Alkoholos kézfertőtlenítőkkel szembeni ellenállása kiváló lehe-

tőséget biztosít az egészségügy felületeinek kóros mikrobák 

elleni védelmére. Színtelen változata alkalmas gyakran mosott 

csempe bevonatolására pl. műtőkben, ITO-n, stb. 

Vizuális 

azonosítás 

Az ezüstionok által védett felületek nem adnak életteret a kórokozók számára! 

Bevonatok/Coa t i ng s /  

SELYEMFÉNYŰ:   FEHÉR, KÉK, SZÍNTELEN 

N U S H Q U O  H y g i e n i c  P r o d u c t s  

Ezüstion technológia 

A termékbe integrált ezüst adalék csak akkor igazán hatásos, ha ionizá-

cióra van késztetve.  
Az ezüstadalékban a légnedvesség ioncserét idéz elő, aminek következ-

tében ezüstionok képződnek, majd a bevonat felszínén koncentrálód-
nak, de csak akkor indítanak reakciót, ha egy mikrobával találkoznak.  
A kontaktust követően az ezüstionok megakadályozzák a baktériumok 
DNS reprodukcióját, így azok nem tudnak se szaporodni, se mutálódni.  

Minél több a nedvesség, annál több ezüstion képződik. 
A reakcióba lépett ezüstionok helyére mindig újak lépnek. 

Az ezüstionok által védett felületek nagy hatásfokkal biztosítják a mik-
robák szaporodásgátlását, a termék teljes élettartamán keresztül.  

Egyéb előnyei 

Az ilyen felületek érintésével az ezüstionok a tenyéren, ujjbegyeken 
található mikroorganizmusokkal szintén reakcióba lépnek. Ez a tulaj-
donság, mintegy kiegészítője lehet az egyébként is nehezen tartható 

kézmosásnak.  
Ugyan ez játszódik le, ha az EÜ személyzet vagy látogató ruházata ilyen 
felülethez ér. A betegágy mellől felkelők köpenye, nadrágjának ezüstio-

nos felülettel érintkező részén a kórokozók átvitele nem tud eredeti 
hatásfokkal megvalósulni. 

* a színtelen változat tartós víz alá merítettség esetén nem javasolt. (kifehéredik) 



Előkészítés:  

A felületről távolítsuk el maradéktalanul a régi bevona-

tokat és szennyeződéseket!  

Fa felületek: A fa alapot dörzspapírral csiszoljuk át, majd 

portalanítsuk! 

Falazatok: A falról távolítsuk el a laza, leeső részeket, 

majd portalanítsuk a felületet!  

Csempe esetén a felületet zsírtalanítsuk és dörzspapír-

ral érdesítsük meg! Fugákat javítsuk ki! 

Acél és fém felületek: A letisztított acél felületeket 

COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal véd-

jük. A ily módon előkészített felületek előzetes érdesí-

tés után egyéb alapozást nem igényelnek. 

Rozsdaátalakítók használata TILOS! 

A COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat 

felhordása előtt nedvszívó felületek esetében végezzünk 

alapozást 20%-ban aromás hígítóval meghígított 

COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat 

intenzív ecsetelésével!  

A termék alkalmazásának megkezdése előtt egy próba-

festés elvégzése javasolt. 

COROR AgV ANTIMIKROBÁS KLÓRKAUCSUK BEVONAT 

ANTIMICROBIAL CHLORINATED RUBBER COATING 

Bevonatok/Coa t i ng s /  

Felhasználás:  

A COROR AgV Antimikrobás Klórkaucsuk Bevonat 

felhordását csak +5C° feletti hőmérséklet esetén végez-

zük. 

A felület hőmérséklete max. 25 C° lehet! 

Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben!  

A terméket alaposan keverjük fel!  

Adjunk hozzá annyi aromás hígítót, amennyi a felhordási 

konzisztencia eléréséhez szükséges, majd kezdjük meg a 

festést ecsettel vagy hengerrel. Rövidszőrű velúr hengert 

használjunk. 

A második réteg felhordásánál csak annyi hígítót adjunk a 

termékhez, amennyi feltétlenül szükséges. 

Az első és második réteg felhordása között legalább  

1 óra száradási időt biztosítsunk!  

A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, olvas-

sa el a Műszaki és Biztonságtechnikai adatlapokat! 

Kiadósság:  

8-10 m2/liter/réteg, glettelt minőségű felület esetén. 

Száradási és átvonhatósági idő (25 C°-on): 

1 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma 

több órával is meghosszabbíthatja. 

Terhelhetőség: 

Medencék vízfeltöltése 3 nap elteltével. 

Felhordás: 

ecsettel, hengerrel. 

Hígítás, szerszámtisztítás használat után: 

aromás hígítóval, azonnal. 

Kiszerelés: 

2,5 liter, 5 liter, 20 liter 

Felhasználható: 

5-25 C°-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év 

Tárolás:  

Száraz hűvös helyen 5 - 25 C˚ között. Hőtől, fénytől 

védve tároljuk. 

 

 

A festékbevonat megfelel az élelmiszerekkel rendelte-

tésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 

1935/2004/EK és a 10/2011/EK rendeletekben foglalt 

követelményeknek. 

Ezüst biociddal kezelt termék. 

A biocidokat biztonságosan alkalmazza!  

Használat előtt mindig olvassa el a leírást (címkét) és a használati 

utasítást! 

Ezt a termékismertetőt teljes jóhiszeműséggel, legjobb tudá-

sunknak megfelelően állítottuk össze. Az itt szereplő adatok 

gyakorlati tapasztalaton és vizsgálati eredményeken alapulnak. 

Mindazonáltal a Czebe-Med Bio Kft. nem vállal felelősséget az 

itt szereplő információk teljességéért ill. pontosságáért, vala-

mint a felhasználásból eredő bármilyen következményért. 

A vegyi anyagok pl. festékek, bevonatok alkalmasságának vég-

ső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége! 

Korlátozások:  

A termék alkalmazása nem javasolt olyan felületeken, amelyeken 

állati zsírok és növényi olajok tartós érintkezése várható. 

Színtelen változata fehér csempén nem javasolt, /enyhén besár-

gul// 

Mindig végezzünk próbafelhordást! 

N U S H Q U O  H y g i e n i c  P r o d u c t s  


