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A única proteção de paredes bactericida no mercado
As infeções nosocomiais são uma das principais preocupações
de qualquer estabelecimento do setor da saúde. Para
ajudar a combater esta ameaça, a CS France desenvolveu o
Acrovyn®Bactericida, que extermina proativamente as bactérias
pelo simples contacto com a superfície.
Acrovyn® Bactericida é a única proteção de paredes e corrimões do
mercado certificada com a norma ISO 22196 e a solução ideal para
áreas onde a higiene não pode ser comprometida.
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Resistência
Alta

Staphylococcus aureus

dimensões

1.300x3.000x2 mm

Mycobacterium smegmatis

SARM
0,01%
sobreviventes

100%
das bactérias
eliminadas

Atividade em log: 5,4 log
Inibição: 100%
Sobrevivência: 0%
Classificação: Bactericida

Salmonella Enteridis

100%
das bactérias
eliminadas

Atividade em log: 5,1 log
Inibição: 100%
Sobrevivência: 0%
Classificação: Bactericida

Listeria monocytogenes

0,01%
sobreviventes

99,99%
das bactérias
eliminadas

Atividade em log: 4,1 log
Inibição: 99,99%
Sobrevivência: 0,01%
Classificação: Bacteriostático

100%
das bactérias
eliminadas

Atividade em log: >5 log
Inibição: 100%
Sobrevivência: 0%
Classificação: Bactericida

Enterococcus sp.

0,5%
sobreviventes

99,5%

das bactérias
eliminadas

Atividade em log: 2,661 log
Inibição: 99,5%
Sobrevivência: 0,5%
Classificação: Bacteriostático

0,5%
sobreviventes

99,5%

das bactérias
eliminadas

Atividade em log: 2,28 log
Inibição: 99,5%
Sobrevivência: 0,5%
Classificação: Bacteriostático
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99,99%
das bactérias
eliminadas

Atividade em log: 3,92 log
Inibição: 99,99%
Sobrevivência: 0,01%
Classificação: Bacteriostático

Interpretação dos
resultados dos testes da
Norma ISO 22196
A norma ISO 22196 descreve um método padrão que mede as propriedades
antibacterianas das superfícies plásticas,
mas sem interpretação dos resultados.
As normas dos produtos Biocida tais
como a EN 1040 podem ser usadas para
interpretar a atividade bactericida determinada pela ISO 22196:
bactericida: 5 ou superior
bacteriostático: entre 5 e 1
inativo: menor que 1
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Descrição do produto
Placas de proteção Acrovyn® Bactericida da CS France, com espessura de
2 mm e tamanho máximo de 1.300 x 3.000 mm ou corte a qualquer tamanho
personalizado.
As placas são fixadas à parede com cola de contacto ou fita adesiva de dois lados.
Acrovyn® Bactericida possui uma excelente resistência a arranhões, uma
incomparável absorção de impacto e tem uma superfície de granulado fino ou
uma superfície lisa, não-porosa e com cor.
Seguindo a Norma ISO 22196, a atividade bactericida da superfície do Acrovyn®
Bactericida foi certificada por ser bactericida para o Staphylococcus Aureus,
Escherichia Coli e Mycobacterium smegmatis (com uma inibição bactericida de
pelo menos 105 (> 99.999%) a respeito de um controle inativo). Relatórios do teste
podem ser fornecidos a pedido.
As placas de proteção Acrovyn® Bactericida tem classificação de resistência ao
fogo B-s2, d0 em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de
testes pode ser fornecido mediante solicitação.
De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o valor máximo de aquecimento
(HHV) foi determinado em 17.828 MJ / kg. O relatório de testes pode ser fornecido
mediante solicitação.
As placas de proteção Acrovyn® Bactericida foi testado em emissões de COV’s
(compostos orgânicos voláteis), em interiores, e certificado com A+. O relatório
de testes pode ser fornecido mediante solicitação.
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Todos os materiais do Acrovyn® Bactericida são inertes, não-contaminantes e
podem ser 100% reciclados.
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O fabricante CS France oferece uma gama standard de 5 cores sólidas.
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Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes
configurações: margen biselada de 45° ou redonda biselada, perfil do acabamento
superior CS Acrovyn® ou em Alumínio, acabamento vertical, rodapé CB100 CS
Acrovyn® com rebordo flexível, adesivo aplicado em fábrica e corte fábrica para
tamanhos personalizados.
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As placas de proteção Acrovyn® Bactericida foi fabricado em conformidade
com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS.

rd o c o m a n o

rm

2/4
France
T +33 (0) 2 32 67 00 00 ı F +33 (0) 2 32 67 14 12 ı information@c-sgroup.com ı www.c-sgroup.pt
135, rue Edouard Isambard ı B.P. 66 ı 27120 ı Pacy-sur-Eure ı FRANCE

France

Esta ﬁcha técnica anula e substitui todas as anteriores devendo assim certiﬁcar-se que está a usar a última versão. Qualquer uso, ou instalação, que não cumpra as recomendações da CS FRANCE e a regulamentação
geral aplicável aos edifícios, liberta a CS FRANCE de toda e qualquer responsabilidade. © CS FRANCE, 2017. Todos os direitos reservados por CS FRANCE e SPECIALTY CONSTRUCTIONS.

Acrovyn
Acrovyn

Ficha técnica

Placas de proteção
Placas 2 mm | Acrovyn® Bactericida
versão 1 | 2017

Componentes e Acessórios

As placas de Acrovyn® Bactericida estão disponíveis
com uma textura da superfície com granulado fino
(5 cores) ou acabamento suave (floco de neve 9003)
e em tamanhos padrão de 1300 x 3000 x 2 mm.

Margen biselada de 45°

Margem redonda biselada

Perfil do acabamento
superior CS Acrovyn®

Perfil do acabamento
superior em Alumínio

Acabamento vertical
Acrovyn®

Rodapé CB100 CS Acrovyn®
com rebordo flexível

Tiras de adesivo aplicadas em
fábrica para uma montagem
no local sem esforço

Corte de fábrica em qualquer
tamanho personalizado
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As cores

Serviço de
amostra de
cores
Devido a limitações técnicas
da impressão as representações de cores podem não ser
exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça
a sua escolha baseada em
amostras reais.

CASCA DE OVO 100

CREME FRAICH 101

FLOCO DE NEVE 9003

FLOCO DE NEVE 9003
LISO

CINZA POMBO 24

AZUL CLARO 11

Por favor contacte o nosso
Departamento de Serviço ao
Cliente ou distribuidor local.
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