SIKKENS GEZONDHEIDSZORG
KLEURENCONCEPT

ALPHA SANOCRYL

BINNENMUURVERF MÉT
BACTERIE-RESISTENTE
VERFFILM

Alpha Sanocryl is beschikbaar in een groot aantal kleuren van de Sikkens 5051 Color Concept kleurenwaaier
waarmee de verf aansluit bij de Sikkens gezondheidszorg kleurenaanpak: een specifiek kleurenpalet voor elke ruimte
binnen een medische instelling. Geïnspireerd op de well-being van de patiënten en de functies van de ruimte.
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NIEUW

ALPHA
SANOCRYL

De gezondheidssector wordt geconfronteerd met heel wat
uitdagingen en ontwikkelingen. Als specialist in decoratieve verven
speelt Sikkens hierop in met producten en diensten op maat. Vanuit
onze technische en decoratieve know-how creëren we een totale
projectaanpak die aan alle eisen van de medische sector voldoet.
Daarbij combineren we een uitstekende service met een slimme
kleurenstrategie en een betrouwbare ondersteuning. Zo komen we

KENMERKEN
Alpha Sanocryl is een watergedragen, matte,
goed reinigbare binnenmuurverf met een
bacterie-resistente verffilm
Is bestand tegen herhaaldelijke reinigingscycli
(DIN EN 13300 natte schrobvastheid klasse 1)
en behoudt zijn doeltreffendheid
Niet-opglanzend

tot duurzame oplossingen voor de complexe problemen die zich

NIEUW !

kunnen voordoen in ziekenhuizen, rusthuizen, revalidatie centra,

VOORDELEN

kleinere (para)medische praktijken en andere zorginstellingen.

van bacterie-resistente verffilm
op basis van zilverionen:
Effectief bij lage concentraties van zilverionen

BINNENMUURVERF MÉT
BACTERIE-RESISTENTE VERFFILM

Verffilm blijft bestand tegen bacteriën, ook als
ze wordt afgewassen of geschrobd
Een goede hygiënestrategie binnen de gezondheidszorg is essentieel om
het risico op infecties te verminderen. Samen met een verhoogde vorm van

Alpha Sanocryl is een binnenmuurverf op waterbasis
met zilverionen technologie. Het geheim van de
doeltreffendheid van Alpha Sanocryl ligt in de
aanwezigheid van deze zilverionen waardoor de
verffilm bestand is tegen een groot aantal bacteriën.
Dit in combinatie met de duurzaamheid en goede
afwasbaarheid van de verffilm, maakt van Alpha Sanocryl
een onontbeerlijk product voor de gezondheidszorg.
Deze speciale binnenmuurverf kan bovendien op
dezelfde eenvoudige manier worden aangebracht als
een klassieke muurverf.

Zilverionen worden reeds lang gebruikt in allerlei
medische toepassingen

persoonlijke hygiëne draagt de bacterie-resistente verffilm van Alpha Sanocryl hier
zeker aan bij.
Het langdurige effect van zilverionen zorgt dat de verffilm gedurende een lange
tijd bestand blijft tegen bacteriën. Deze effectiviteit blijft gehandhaafd tijdens het
reinigen van de verffilm. Zilverionen zijn bovendien niet gevaarlijk voor de mens en
veroorzaken geen allergische reacties. Alpha Sanocryl is duurzaam en uitstekend
afwasbaar. Het is dus ideaal voor ruimten die veelvuldig worden gebruikt en die
regelmatig moeten worden schoongemaakt en/of gedesinfecteerd. Bijgevolg is Alpha
Sanocryl uiterst geschikt voor gebruik in de medische sector en ondersteunend aan
een goede hygiëne.

AANBEVOLEN TOEPASSINGSGEBIEDEN
Uitermate geschikt voor wanden in o.a. ziekenhuizen, rust- en
verzorgingstehuizen, en kinderdagverblijven. Dit product is ook
uitstekend geschikt voor scholen, sportzalen en horeca

