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Gólf– og veggefni með vörn gegn bakteríum
I-VAX viðhaldskerfið

Hefurðu einhvern tímann
hugsað um hve miklu magni
bakteria þú dreyfir með hverju
skrefi er þú gengur um gólf?
Nú er komin fram aðferð til að
lágmarka magn bakteria sem
við dreyfum er við göngum um
gólf í t.d. mötuneytum, sjúkrahúsum, matvælavinnslum,
baðstöðum og þeim stöðum
sem við teljum að sé heilnæmt
umhverfi.
Gólflausnir Malland er fyrsta fyrirtækið á
Íslandi sem býður gólf- og
veggefni sem innihalda
BiocoteR “silver ion antimicrobial technology (nano technology)” þ.e. í gólf– og
veggefnum okkar er innbyggð
vörn gegn bakteríu-, sveppa–
og mygluvexti.

þar af leiðandi ákjósanleg til
notkunar á þá staði þar sem
umferð er mikil og mikilvægt er
að
hreinlæti sé í hávegum
haft.
Gólf– og veggefni sem innihalda BiocoteR eru því einkar
mikilvæg fyrir þá staði þar sem
hreinlæti þarf að vera í fyrirrúmi og mikill umgangur fólks
er. Fyrir heilbrigðisstofnanir
eru yfirborðsefni sem innihalda
Biocote vörn, mikilvægur
þáttur í baráttunni gegn
“Superbug” MRSA og öðru
heilsuspillandi smiti. Í umhverfi
matvælaiðnaðarins er örveruvarið yfirborð vörn gegn
bakterium eins og E.coli og
Salmonellu sem um leið lágmarkar hættu á krossmengun.

Þar sem Biocote tæknin er
innfeld í framleðsluferli
efnanna frá Gólflausnum Mallandi er stöðug vörn tryggð.
Biocote blæðir ekki út úr efninu
og virknin breytist ekki við
hverskonar þrifaálag. Vörnin
sem Biocote veitir endist því
jafnlengi og yfirborðsefnið sem
það er sett í.

Munið eftir

Gólf– og veggefni okkar eru

I-VAX
PLS í Svíþjóð hefur nú komið
með nýja framleiðslu PLS
Single, sem er einnota moppa
sem annað hvort inniheldur IVax
eða
Storfix.
Moppurnar
innihalda
nákvæmlega
rétt
magn
af
þvotta– eða
viðhaldsefni sem til þarf og því
ekki hætta á ofnotkun. Með
því að hafa nýja moppu-

NÝTT Á ÍSLANDI !
vagninn með
moppuskafti,
I-Vaxi
og
Storfixi þarf
ekki annað
til þrifanna
og viðhaldsins.
Enga
vatnsfötu,
engar moppur sem þarf að
sækja, senda eða þrífa, einfalt, haghvæmt og þægilegt.
I-Vax Single er eins og
venjulegt I-Vax og Storfix

ULTRA 9100

umhverfisvænar vörur merktar
Svansmerkinu. I-Vax og Storfix henta á nánast öll gólfefni
svo sem linoleum og vinyl
dúka, flísar, parket o.fl. Þetta
viðhaldskerfi hentar öllum
litlum
og
m e ð a l stórum fyrirt æ k j u m
sérlega vel.
Ekkert bón
eða
bónl e y s i n g
aðeins I-Vax
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Við höfum gólfefnið
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