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O BioCote®

• BioCote® to czołowy, globalny producent dodatków do tworzyw sztucznych o działaniu przeciwbakteryjnym i 
przeciwwirusowym.

• Technologia BioCote®, ulepsza tworzywa sztuczne zapewniając ochronę przeciwko licznym drobnoustrojom, 
takim jak bakterie, pleśń i wirusy.

• BioCote® ma 25-letnie doświadczenie we wspieraniu firm produkujących wyroby aseptyczne.
• Produkty objęte ochroną BioCote® są niezawodne i każdego dnia służą milionom osób na całym świecie.
• BioCote® to jedyna firma zapewniająca rozwiązania w zakresie ochrony przeciwbakteryjnej i przeciwwiruso-

wej na świecie, która posiada międzynarodowy certyfikat HACCP oraz spełnia normy ISO 9001 i ISO 14001.

Produkty objęte ochroną BioCote® są bezpieczne, niezawodne i certyfikowane   
• Kontrola jakości zapewnia, że produkty objęte ochroną BioCote® niezawodnie usuwają bakterie i wirusy 

przez cały czas.
• Produkty objęte ochroną  BioCote® ssą skuteczne w walce z bakteriami i wirusami  można, je stosować w 

szpitalach, domach opieki, szkołach, zakładach przetwórstwa spożywczego, itp.

USUWA

99% BAKTERII, DROBNOUSTROJÓWI WIRUSÓWFANTON od firmy BioCote®

Produkty zostały przetestowane aby zagwarantować 
jak najlepsze działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe

Jak działa BioCote®?  
Ochrona BioCote® jest 
trwała i zapewnia nie-
zbędne zabezpieczenie 
żywotności produktu.

BioCote® zapewnia ciągłą ochro-
nę przed rozwojem drobnoustrojów, 
zmniejszając liczbę bakterii i wirusów  
na chronionych pro-
duktach nawet o 80% w 
ciągu 15 minut i 99,5% w 
ciągu 2 godzin.

BioCote® zaprezen-
towało zmniejszenie 
obecności drobno-
ustrojów na chronio-
nych produktach o 
99.99%..

Dlaczego warto je wybrać?
• SĄ NIEZWYKLE HIGIENICZNE
 Produkt nie zostanie skażony drobnoustrojami, bakteriami i wirusami, 

które mogłyby osiąść na powierzchni komponentów.

• SĄ ŁATWE W CZYSZCZENIU I ODKAŻANIU
 BioCote® zapewnia sterylność produktu dzięki jonom srebra dodawanym 

do surowego materiału.

• NA ZAWSZE ZACHOWUJĄ POŁYSK
 Dzięki zapobieganiu rozprzestrzeniania się mikrobów, które mogłyby 

uszkodzić pierwotny kolor.

• ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO ZANIECZYSZCZENIA  
KRZYŻOWEGO

 Produkty przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe zapobiegają przenoszeniu 
drobnoustrojów pomiędzy użytkownikami, jak i produktami znajdującymi 
się w tym samym miejscu.

• BIOCOTE® WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ PRODUKTU
 Dzięki zapobieganiu rozprzestrzeniania się mikrobów, które mogłyby wpły-

nąć na użytkowanie produktów przeznaczonych do długiego działania.
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