
ACROVYN®   BACTERICIDE
GEEF BACTERIEN GEEN SCHIJN VAN KANS

Muurbescherming voor 
zones met zeer 
strikte hygiënische eisen.



Een ziekenhuisinfectie die je oploopt tijdens een verblijf in het ziekenhuis kan je zelf meedragen, 
of kan je oplopen tijdens je verblijf.

ACROVYN® BACTERICIDE, 
DE ENIGE BACTERIEDODENDE 

MUURBESCHERMING.

Er zijn voldoende richtlijnen die de verspreiding van bacteriën moeten tegengaan zoals het ontsmetten van 
de handen en het dragen van steriele kledij. 

Ons engagement om innovatieve producten te ontwikkelen voor de gezondheidssector heeft 
geleid tot de ontwikkeling van materialen die actief de groei van bacteriën verhinderen en alle 
risico’s voor infecties bestrijden. 

Het gamma ACROVYN® BACTERICIDE is het resultaat van jarenlang onderzoek.

Bio Form 40 30 kleuren

  Color Plaat 2 mm 
Structuur 6 kleuren

Color Plaat 2 mm 
Glad 1 kleur

UITVOERINGEN

HANDGREEP BIOFORM 40.  

De handgreep is een belangrijke drager 
van microben.  De handgreep ACROVYN® 
BACTERICIDE verzekert een optimale 
bescherming tegen de groei van bacteriën. 
Beschikbaar in 30 kleuren.

MUURBESCHERMINGSPLATEN 

in dikte van 2 mm, gestructureerd of glad.

Beschikbaar in 6 kleuren gestructureerd en 1 
kleur in gladde uitvoering 

ACROVYN® 
BACTERICIDE 

wordt toegepast in  
volgende sectoren:

GEZONDHEID:    
gangen 
operatiekwartier 
kamers 
ontvangsthal 
ontwaakkamer 

VOEDING:    
keuken 
grootkeuken 
afwasruimten

INDUSTRIE:   
 apotheek 
cosmetica.

GEMEENSCHAP
 onderwijs,  
administratie

“Een echte doorbraak 
in de strijd tegen 
microbiologische 
infecties.”

Naast de 6 bestaande kleuren, bestaat de  
mogelijkheid om ACROVYN® BACTERICIDE 
te produceren in 1 van de overige 
30 kleuren van het standaard gamma 
acrovyn. (op aanvraag) 
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UV RESISTENTIE: 
Het hars Acrovyn® heeft een perfecte UV  
bestendigheid  bij binnen gebruik. 

IMPACTWEERSTAND: 
Acrovyn® is uitzonderlijk bestand tegen impact 
en is zeer krasbestendig.

Proeven, onder normale gebruiksvoorwaarden, hebben 
aangetoond dat er geen  enkele schade ontstaat na een 
impact met 250 kg aan een snelheid van 5 km/h.

BRANDWEERSTAND: 
Acrovyn® is geklasseerd als B-s2-d0 volgens 
EN13501-1. Acrovyn® is moeilijk ontvlambaar en is 
zelfdovend na het  verwijderen van de brandoorzaak 
(vlam) Het testrapport (M1) van het Nationaal 
proefinstituut L.N.E is op aanvraag verkrijgbaar.

 ACROVYN® BACTERICIDE 
 MOET EEN VEREISTE ZIJN, GEEN OPTIE.

ER BESTAAN VERSCHILLENDE 
MATERIALEN VOOR MUURBEKLEDING. 

ER IS ER MAAR 1 BACTERIEDODEND: 

ACROVYN® 
BACTERICIDE

Wat gebeurt er tussen twee poetsbeurten? 
Bij klassieke muurbescherming stijgt de  bacteriële activiteit. 
Enkel ACROVYN® BACTERICIDE vernietigt de populatie bacteriën.

Enkel ACROVYN® BACTERICIDE beschermt afdoende tegen bacteriegroei. 
Belangrijke maatregelen worden getroffen om operatiezalen, afdelingen met 
intensieve zorgen en dergelijke steriel te houden.

Het gamma ACROVYN® BACTERICIDE draagt hiertoe bij, dankzij zijn microbenvrij 
oppervlak. De toepassing van acrovyn bactericide is van groot belang in ruimten 
waar hoge eisen gesteld worden aan hygiëne.

ACROVYN® BACTERICIDE werd zo ontwikkeld dat bacteriën op een natuurlijke 
manier gedood worden zonder dat er bijkomende reiniging d.m.v. chemicaliën  
nodig is.
                 
TOEPASSING: 
De platen kunnen als gedeeltelijke of volledige wandbekleding toegepast worden  
of als bekleding voor deuren. Standaard afmetingen: De platen zijn beschikbaar in 
afmeting 3000 x 1300 x 2 mm. Te versnijden volgens noodzaak.

TYPE MUURBESCHERMING BACTERIEDODENDE WERKING

steen, graniet, marmer geen

tegels geen

vinyl behang geen

roestvrij staal weinig actief

glasvezel geen

gelamineerde panelen weinig actief

hout geen

CS ACROVYN® BACTERIEWEREND

ACROVYN® BACTERICIDE BACTERIEDODEND

De proeven, uitgevoerd in het labo conform de ISO 22196 norm, op “Staphyloccocus aureus”  
en “Escherichia coli” bewijzen dat Acrovyn® “de groei van bacteriën afremt”.

Proeven uitgevoerd door labo Nosoco.tech
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remming van bacteriegroei (log) % overlevenden

Remming van bacteriegroei vergeleken 
met een niet actief referentieoppervlak.

* Het wordt bacteriedodend genoemd vanaf het ogenblik dat er een remming is van de 
bacteriegroei met ten minste een factor van 105 (> 99,999%) ten opzichte van een niet actief 
referentieoppervlak.

Kunststoffen 
Meting van antibactericide 
werking op kunststof 
oppervlakken.
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PROJECTEN, REFERENTIES EN PRODUCTENGAMMA: WWW.EMERGO.BE

Uw partner voor bouw en industrie sinds 1950.


