
הפיתוח מחלקת  של  רבים  מאמצים 

פיÆויÆסי לוח  לפיתוח  הביאו  בפלרם 

 Æחדשני אשר מציע הגנה היגיינית אקטיבית

לשימוש  המאושר  פעיל  חומר  מכיל  הלוח 

פעיל  ונשאר  מתבלה  איננו  מזון¨  בסביבת 

ההיגיינים פלרם  מוצרי   Æחייו אורך  לכל 

מאופיינים  פטנט®  לרישום  בקשה  ©הוגשה 

על  לשמור  ומסייעים  חיידקים  בקטילת 

 Æדרגת סניטציה גבוהה במגוון יישומים רחב

בנוסף ליתרונות המוכחים של הפיÆויÆסי כגון 

עמידות גבוהה לכימיקלים¨ בדיקות מעבדה 

קוטלים שהמוצרים  מאשרות  תלויות  בלתי 

בפחות  מזיקים  מיקרואורגניזמים  ביעילות 

Æמ≠ 24 שעות

מוצרי הפיÆויÆסי ההיגייני של פלרם מיוצרים 

כלוחות שטוחות וגליים עבור מגוון רחב של 

Æיישומים

 הגנה היגיינית פעילה ≠ קוטל חיידקים

 משמיד סוגים רבים של עובש¨ פטריות

   ובקטריות¨ כולל חיידק MRSA עמיד בפני 

אנטיביוטיקה

 פעולה אנטי≠מיקרוביאלית ארוכת טווח

 נמצא יעיל ע“י מעבדה בלתי תלויה

 עמיד בפני סוגים רבים של כימיקלים

 עומד בניקיונות תכופים

 מונע עיכול על ידי בקטריות

 ניתן להדבקה על כל סוגי המשטחים

 טווח רחב של טמפרטורות שירות

 פשוט להתקנה ולתחזוקה

 מוצעת מערכת פרופילים להתקנת

הלוחות על קירות¨ תקרות ודומיהם

 חדרים נקייםØסטריליים

 בתי חולים ומרפאות

 בתי מרקחת

 תעלות איוורור ומיזוג

 במפעלים לייצור מזון

 באולמות אחסון¨ משטחי אריזה

 בתאי אחסוןØקירור

 ציפוי פנימי של משאיות להובלת מזון

 משקי בקר¨ עופות וחלב

 אולמות למיון ביצים¨ מדגריות

 אולמות אחסוןØקירור¨ משטחי אריזה

 מגוון מוצרים מעובדים השומרים

על תכונות החומר
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Æאתם מכוסים Æפלרם

מוצרים היגיינים
לוחות פיÆויÆסי גליים ושטוחים בעלי היגיינה אקטיבית

בלתי רעיל

החומר הפעיל מאושר על ידי מנהל 

המזון והתרופות האמריקני

חדש

 מאפיינים ויתרונות אודות המוצר

עיבוד בניה חקלאות

 יישומים

הגנה הייגיינית פעילה ≠

באחריות לכל אורך חיי הלוח
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מוצרי פלרם ההיגיינים קוטלים חיידקים ופתוגנים תוך כ≠24 שעותÆ משפחות האורגניזמים שנבדקו כוללות גורמי מגיפה נפוצים כגון 

Æסלמונלה¨ ליסטריה ועוד¨ כפי שמצויין בטבלה ובגרף למטה
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 עמידות באש

הלוחות ההיגייניים כבים מעצמם ועומדים בסטנדרטים בינלאומיים 

Æהמחמירים ביותר לעמידות באש המוגדרים בתחום

©תקן® ערךיחידותתנאי בדיקה    תכונה 

®D-792© 1.4גרםØסמ“קמשקל סגולי 

®D-648© C68 - 65°עומס∫ ≥∏Æ± ק“גØסמ“רØHDTטמפרטורת עיוות תרמי 

®D-648© 10- עד C50°טווח טמפרטורת שרות 

®C-177© W/m K0.15מוליכות חום 

®D-696© cm/cm °C6.7x10-5מקדם התפשטות תרמית לינארית 

®ISO 6603/1© J95לוח ≤ מ“מעמידות להולם 

®D-785© 97Rסולם Rקושי רוקוול 

®D-638© 10MPa52 מ“מØדקהחוזק למתיחה בכניעה 

®D-638© 10MPa50 מ“מØדקהחוזק למתיחה בשבר 

®D-638© 10%3 מ“מØדקההתארכות בכניעה 

®D-638© 10%140 מ“מØדקההתארכות בשבר 

®D-638© 1MPa2,900 מ“מØדקהמודול אלסטיות 

®D-790© 1.3MPa80 מ“מØדקהחוזק לכפיפה 

®D-790© 1.3MPa2,700 מ“מØדקהעמידות נפח 

™תקני ASTM מלבד המקומות בהם צוין אחרת

 תכונות פיזיות אופייניות
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מקומות בהם נמצאסוגמיקרואורגניזם

AACC 6538 בתי חולים¨ עופות¨ דירי חזיריםגרם חיוביסטפילוקוקוס אאורוס

ATCC 27853 בתי חוליםגרם שליליפסבדומונס ארוגינוסה

מדגרותפטריהאספרג‘ילוס נייג‘ר

ATCC מדגרות¨ עופות¨ דירי חזיריםגרם שליליאסכריכיה קולי

בתי חולים¨ עופות¨ מדגרותגרם שליליסלמונלה טיפימוריום

עופות¨ מדגרותגרם חיוביסטרפטוקוקוס פקליס

בתי חולים¨ מדגרות¨ תעשיות מזוןגרם חיוביליסטריה מונוציטוגנס

מיםגרם שליליליג‘יונלה פאומופיליה

מוצרי פיÆויÆסי היגייניים 
לוחות גליים ושטוחים בעלי היגיינה אקטיבית
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פיÆויÆסי שטוח 
רגיל

הותקן היגייני  שטוח  לוח 

פיÆויÆסי לוח  לצד  במדגרה 

רגילÆ הלוחות לא נוקו במשך 

לאפשר  כדי  הניסוי  תקופת 

התרבות מיקרוביםÆ בבדיקות 

השיג  תלויה  בלתי  מעבדה 

הפחתה ההיגייני  הלוח 

משמעותית בכמות החיידקים 

 Æאשר הופיעו על פני השטח

הפחתה גם  נראתה  בנוסף 

בהצטברות עובש על הלוח 

Æההיגייני

 ניסוי שטח במדגרה

פיÆויÆסי שטוח 
היגייני

סיווגתקןמדינה

5,3,3ת“י μμ∑ישראל

DIN 4102B-1גרמניה

BS 476/7Class 1אנגליה

*NSP 92501,5M-1, M-2צרפת

UL 94V-0ארה“ב

ASTM D-635SEארה“ב

™תוצאות תלויות בעובי

AATCC≠100 סי היגייני לפי שיטתÆויÆיעילות אנטי≠בקטריאלית של פי 

שיטת הבדיקה∫ דוגמית של 50x50 מ"מ הורכבה עם 0.1 מ"ל תרבית של 

מיקרואורגניזם וכוסתה בזכוכית על מנת למנוע התאדותÆ הדוגמיות הודגרו 

ב≠37°C ופחות מ≠90% לחות יחסית למשך עשרים וארבע שעותÆ לאחר מכן 

Æנבדקו הלוחות והתקבלו התוצאות המופיעות בגרף

הואיל ולפלרם תעשיות אין כל שליטה על השימוש שעושה הלקוח בחומר המיוצר על ידה¨ אין כל 

ערובה לקבלת התוצאות שתוארו במסמך זהÆ על כל משתמש לערוך את הבדיקה המתאימה כדי 

לקבוע את התאמת החומר לשימושו המוגדרÆ אין לפרש כל ביטוי באשר לשימוש אפשרי או מוצע 

שמכסה  תעשיות  פלרם  של  כלשהו  פטנט  במסגרת  רשיון  כקביעת  במסמך  המתוארים  בחומרים 

שימוש כזה¨ או כהמלצה לשימוש בחומרים הללו שמפירה פטנט כלשהוÆ פלרם תעשיות או מפיציה 

לא יוכרו כאחראים להפסד כלשהו כתוצאה מהתקנה לא נכונה של החומרÆ בהתאם למדיניות חברת 

פלרם תעשיות לפיתוח מוצרים מתמיד¨ מומלץ לבדוק אצל ספק מקומי של פלרם תעשיות ולוודא 

Æשהמידע ברשותך עדכני

 הזמנת מוצרי פיÆויÆסי היגייניים

מוצרי הפיÆויÆסי ההיגיינים מוצעים כלוח גלי ©פלרוף®® וכלוח שטוח 

Æלפרטים נוספים יש לעיין בעלוני מוצרים אלה Æ®™פלאופק©

Æלהזמנת הלוחות יש לפנות לנציג פלרם

לבירורים יש להתקשר למחלקת שרות הלקוחות בפלרם

1-800-30-99-26
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