
IDEAAL  VOOR

gezondheidszorg en ouderenzorg 

voedingsmiddelenindustrie

horeca en kantines 

sportverenigingen, zwembaden, kleedruimtes 

laboratoria 

bescherming  tegen:  bacteriën, virussen en schimmels

Het EKOTEX HYGIENE Glasweefsel 
wandafwerking systeem zorgt voor een 
goede en constante omgeving voor alle 
ruimtes met een verhoogd gezondheids-
risico.

EKOTEX HYGIENE glasweefsel helpt effectief de 
verspreiding van bacteriën en schimmels tegen te 
gaan. Jaarlijks sterven in Nederland duizenden 
patiënten aan de gevolgen van onvoldoende 
hygiëne. Zelfs hygiënisten en bacteriologen erken-
nen de toegevoegde waarde van  omgevings-
gebonden hygiëne.  

Door de toepassing van EKOTEX HYGIENE als 
wandafwerking in ruimtes met een verhoogd 
gezondheidsrisico vallen alle stukjes van de com-
plexe hygiënepuzzel in elkaar. Ideaal voor gezond-
heidszorg en ouderenzorg, voedingsmiddelen-
industrie, horeca en kantines, kleedruimtes bij 
sportverenigingen en in zwembaden, laboratoria, 
onderwijs en kinderdagverblijven. 

Voor ruimtes die veelvuldig en zorgvuldig schoon-
gemaakt worden, is er een systeemupgrade 
mogelijk met EKOTEX EXTRA HYGIENE muurverf. 
Voldoet aan Ökotex standaard 100: klasse 1.

bacterien, o.a.:  MRSA, E-coli, Legionella

virussen, o.a.: Norovirus, Adenovirus, Rotavirus

schimmels, o.a.: Aspergillus niger

GEPRÜFT

Brandwerend: B-s1-d0



De groei van allerlei bacteriën zoals E-coli, legionella en MRSA (Methicilline 
Resistente Staphylococcus Aureus, beter bekend als de ziekenhuisbacterie) wordt 
gevreesd in de gezondheidszorg. Deze bacterie is resistent voor veel antibiotica en 
daarom moeilijk te behandelen. De groei van MRSA moet preventief worden verhinderd. 
EKOTEX HYGIENE muurverven bieden u hiervoor betrouwbare ondersteuning. 

Sterke bescherming tegen bacteriën en virussen 

Door de toevoeging van zilverionen zijn de speciale muurverven 
EKOTEX HYGIENE en EKOTEX EXTRA HYGIENE beschermd 
tegen bacteriën en virussen. Dankzij de innovatieve zilverionen-
technologie wordt hygiëne weer beheersbaar. Dat garandeert 
EKOTEX wandafwerking zwart op wit. 

Miljoenen mensen hebben jaarlijks last 
van buikgriep. Dit wordt veroorzaakt door 
o.a. het Novovirus. Zilverionen zorgen 
voor virusinactivatie en verhinderen de 
verspreiding door wandcontact.

Het Novovirus 
verspreidt zich 
daar waar veel 

mensen met elkaar 
in contact komen.
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Prüfbericht P 5970-1a 
 

 
Prüfauftrag     Prüfungen an dem Beschichtungssystem 

 
     EKOTEX Extra Hygiëne  

 
Auftraggeber:  

 
 Ekotex Wandafwerking BV 

    Postbus 51 3750GB Bunschoten 

    033-2471515  info@ekotexwandafwerking.nl 

 
Prüfungsumfang:  

 
 

-Prüfung der Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel 

-Prüfung der Reinigungsfähigkeit und der 

Dekontaminierbarkeit der Beschichtungsoberfläche 

-Migrationsprüfung mit Essigsäure (3%), Ethanol (10%) und Isooctan 

-Sensorische Prüfung -Brandprüfung gemäß DIN 4102, Teil 1 

 
Datum des Prüfberichts:   

 23.03.2010 

 

Dieser Prüfbericht umfasst:   13 Seiten 3 Anlagen 

 
Die Ergebnisse sind dem Kapitel 4 zu entnehmen. 

 
       

 
 

 

 
 
 

 



GEPRÜFT

 

•
 

extra sterke en stootvaste muurverf
•
 

met bacteriewerende zilverionen
• bestand tegen agressieve schoonmaakmiddelen
•

 

gemakkelijker te reinigen 
•

 

mat en zijdeglans
•

 

brandwerend

EXTRA  HYGIENE mat & zijdeglans    

Eigenschappen
dichtheid   ca. 1,28kg/L  
vaste stof   ca. 53%
bindmiddel  methylmethacrylaat
speciale toevoeging
glansgraad*

schrobvastheid*
dekking*
VOS gehalte   

   zilverionen
 mat [10 GU bij 60o]
 zijdeglans [20-40 GU bij 60o]
 klasse 1
 klasse 1
 <30g/L [EU cat. A/a 30g/L]

 

•

 

innovatieve wandafwerking met antibacteriële en 
schimmelwerende werking
helpt effectief de verspreiding van bacteriën 
en schimmels tegen te gaan
gecertificeerde, langdurige werking zonder schadelijke stoffen
draagt bij aan een hoge hygiënestandaard
brandwerend klasse: B-s1-d0

 

•

 
•
•
•
 

    

•

 

hoogwaardige, extra matte muurverf
met bacteriewerende zilverionen
zeer goed te reinigen
bestand tegen desinfecterende middelen
perfect te verwerken, excellent resultaat
brandwerend

•

 

•

 

•

 

•

 

• 

HYGIENE mat

Eigenschappen
dichtheid   ca. 1,43kg/L  
vaste stof   ca. 53%
bindmiddel  polymeerdispersie
speciale toevoeging
glansgraad*
schrobvastheid*
dekking*
VOS gehalte   

   zilverionen
 mat [2 GU bij 85o]
 klasse 1
 klasse 1
 <1g/L [EU cat. A/a 30g/L]

 

 
 

*   Volgens DIN EN 13300

muurverf  glasweefsel

12,5L50m2

+

HYGIENE glad, fijn & middel

Compleet
systeem

Topproducten voor de gezondheidszorg

Het EKOTEX Excellente wandafwerking systeem bestaat uit 
HYGIENE glasweefsel en de keuze uit 3 HYGIENE muurverven.



ekotex  hygiene
•  innovatieve wandafwerking met antibacteriële 
   en schimmelwerende werking en virusinactivatie
• helpt effectief de verspreiding van bacteriën,   
  virussen en schimmels tegen te gaan
• gecertificeerde, langdurige werking zonder   
  schadelijke stoffen
• draagt bij aan een hoge hygiënestandaard
• zonder toevoeging van schadelijke stoffen; 
  Ökotex klasse 1
• zeer slijt- en stootvast
• scheuroverbruggend
• bestand tegen de meest agressieve 
  desinfecteringsmiddelen
• minimale aanhechting van vuil
• besparing op onderhoudskosten, 
  tot 50% minder schoonmaakkosten

het    principe
EKOTEX HYGIENE is voorzien van een speciale 
antibacteriële coating met zilverionen die de ontwik-
keling van schimmels en bacteriën doet voorkomen. 
Deze specifieke coating doorbreekt de bacteriën-
keten en de ontwikkeling van schimmels. De hygiëne 
werking blijft jarenlang actief, zelfs nadat het glas-
weefsel meerdere malen is geschilderd. 
Verf is immers poreus, waardoor de werking van de 
specifieke coating van EKOTEX HYGIENE actief 
blijft. 

effectiviteit
De antibacteriële actieve werking is in diverse 
laboratoria meerdere malen getest, waarbij onder 
normale omstandigheden het resultaat iedere keer 
werd bevestigd.

systemen 
Voor maximale en nog betere bescherming kan 
het product gebruikt worden in combinatie met 
EKOTEX HYGIENE lijm, EKOTEX HYGIENE 
muuverf of EKOTEX EXTRA HYGIENE muurverf.

certificaten
Ökotex klasse1;  geen schadelijke stoffen
Frisse Scholen;  geen weekmakers, geen pvc
Breeam;  geen oplosmiddelen, 
 geen emissie
KIWA-certficaat; bescherming tegen bacteriën
 virussen en schimmels
EPD-certificaat;  duurzaam materiaal, 
 milieu-product-declaratie
Brandwerend; B-s1-d0, geen schadelijke 
 rook gassen

Hygiënestandaard*
EFFECTIVITEIT

    EKOTEX HYGIENE glasweefsel
    Standaard glasweefsel
*volgens ISHA (Institut Scientifique d'Hygiène et d'Analyse)

+ +
lijm

HYGIENE
muurverf

HYGIENE 

glasweefsel

HYGIENE

EXTRA  HYGIENE+

antibacteriële werking

schimmelwerende werking

Meer  informatie
Neem contact op met uw EKOTEX dealer. 

www.ekotexwandafwerking.nl
info@ekotexwandafwerking.nl
+31 (0)33 247 1515
 

meer  ekotex  SYSTEMEN
Tien complete systemen voor excellente wandafwerking. 

Proces vermenigvuldiging van schimmels en bacterien

Actieve stop door 
EKOTEX HYGIENE
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