
Producteigenschappen

Productvoordelen

Antimicrobieel laminaat, mat
PURZON060M

Waarom kiezen voor
een laminaat met
antimicrobiële
componenten?

> Krachtige antibacteriëlewerking
onschadelijk bij contact met de huid
PURE ZONE® films bevatten zilverionen die
loskomen van de toplaag wanneer ze in
contact komen met vocht. Deze reactieve
ionen blokkeren en vernietigen snel
bacteriën, waardoor ze zich niet kunnen
vermenigvuldigen tussen twee reinigings-
en ontsmettingsbeurten

> Talrijke voordelen tijdens de toepassing
en tijdens het gebruik: flexibiliteit, sterke
hechting, waterdichtheid en
reinigingsgemak.

The HEXIS
Een matte afwerking
vermijdt schittering
op het beschermde
oppervlak.

De antimicrobiële film PURZON060 is een
geschikte en betrouwbare oplossing die
24/7 voldoet aan de eisen op het gebied
van hygiëne en veiligheid.

Deze technisch hoogwaardige folie zorgt voor een
effectieve en duurzame bescherming van uw openbare
ruimtes, gebouwen en openbaar vervoer. Het kan
worden toegepast onder alle omstandigheden en op
alle locaties met hoge hygiënische eisen, zoals
cleanrooms, koelruimtes, kinderdagverblijven,
ziekenhuizen, voedingsindustrieën...

Neem afscheid van bacteriën
met de nieuwe PURE ZONE®!
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> Bacteriën

Silver ionen > Ag+

info@hexis.nl

Antimicrobieel, transparant mat laminaat

• Gegoten PVC verrijkt met zilverionen (Ag+)
• Gepatenteerde technologie getest op antimicrobiële
efficiëntie (met een gegarandeerde vermindering van
bacteriën* van 99,99%) en getest op tolerantie van de
huid onder dermatologisch toezicht.

• Permanente acrylaatlijm op basis van solventen
• dikte 60 µm
• Compatibel met gegoten films die met de volgende

inkten zijn beprint:

• Duurzaamheid tot 5 jaar (binnenshuis, verticaal )
• Verkrijgbaar in 1370 mm x 30 m
• Leverbaar in mat en glans

www.hexis.nl/purzon060


