
Mold-X

Bir ortamı sıhhi tutmak , kamu binaları ve yüksek risk odaları için bir 
öncelik

Küf ve bakteri sıcaklık, nem ve bazı besinlerin etkisiyle çok hızlı gelişir. Özel ve kamu binalarında 
başlıca mutfaklarda,  banyolarda ve ıslak hacimlerde (sahilde) bulunurlar.
Küf ve bakterinin varlığı tahrişe, astıma ve birçok bulaşıcı hastalığa sebep olabilir. Bu belirtiler belli 
hassasiyetleri olanlarda (bebekler, çocuklar, yaşlı ve hastalarda) daha artar. Zayıf havalandırmalı 
alanlarda, malzemeleri bozabilirler ve hastahanelerin dezenfekte olmalarını gerektirebilirler.
Küf ve bakteri gelişimini nasıl engelleyebiliriz?

Novelio® Mold X yüksek performanslı 
bir ürünle çözüm sağlıyor

Yüzeyde ne bakteri ne de küf 
gelişimi
➥  Anında etkili
➥  Kalıcı etki, defalarca 
boyandıktan sonra bile

Novelio® ailesindeki bütün ürünler gibi yumuşak 
dekoratif ve dayanıklı duvar kaplamasıdır. 
➥ Hassas   yüzeyleri   güçlendirir
➥ Aşınmaya ve darbeye karşı dayanıklıdır
➥ Bütün çatlakları  örter

Sürdürülebilir bir dünya için esaslı fikirler

KÜF VE BAKTERİ ÖNLEYİCİ CAM TEKSTİLİ 
DUVAR KAPLAMASI

Sağlık koşullarını iyileştiren çözüm

BAKTERİ YOK KÜF YOK



Mold-X prensibi
Mold-X duvar kaplaması özel bir bakteri ve küf önleyici 
formülasyonla kaplıdır.
Aktif madde bakteri ve küfün gelişim zincirini kırmaktadır.

Mold-X defalarca boya uygulandıktan sonra bile iş görmek-
tedir : boya gözeneklidir ve aktif maddenin iş görmesini sağlar.
Aktif maddenin sağlık açısından hiçbir riski yoktur, Mold-X , Oekotex Sınıf 1 sertifikalıdır.
(hiç bir zararlı madde barındırmaz) 

Nasıl çalışıyor?

Bakteri ve mantar önleme verimliliği

Bakteri önleme 
verimliliği

Novelio Mold-X 
+ akrilik boya

Akrilik boya

Verimlilik sınırıDüşük verim

Mantar önleme
verimliliği

Mold-X çalışması

SGR, Hijyen ve Analiz Bilim Enstitüsü , Milli Tarih Müzesi
(1) İstek üzerine sonuçlar verilebilir

Mold-X verimliliği
Aktif maddenin verimliliği laboratuvar ve normal koşullarda test edilmiştir ve her seferinde(1)

ürünün performansı onaylanmıştır.
Maksimum koruma için, ürün özel bir küf ve bakteri önleyici boya ile kullanılabilir (hastaneler).

Daha  fazla  bilgi  için  web  sitemizi  ziyaret  ediniz.
www.novelio.com

Novelio®, her çeşit boyanabilir duvar kaplamaları.
Novelio®yüzey koruması ve dekorasyonu için geniş seçenekleriyle 
dokunmuş ve dokunmamış cam tekstili duvar kaplamaları sunmaktadır. 
Ürün uygulamalarını kolaylaştırmak ve son kullanıcıların yaşam koşullarını 
iyileştirmek amacıyla yenilikçi ürünler geliştirmektedir.
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