
INFECTIES VOORKOMEN IS BETER 
DAN GENEZEN

Een onderneming van

  

RELIUS CleanCoat.

Voor gebouwen en ruimtes die gevoelig zijn voor bacteriën, zoals ziekenhuizen, 

zorginstellingen, kinderdagverblijven en praktijkruimtes, maar ook scholen, 

hotels, restaurants, keukens, zwembaden en de levensmiddelenindustrie gelden 

strenge hygiënevoorschriften. Om de kans op infecties te minimaliseren, moeten 

in deze ruimtes de oppervlakken extreem solide en tegelijkertijd makkelijk te 

reinigen zijn. Dat stelt de professionele verwerker voor grote uitdagingen, te 

meer omdat bij openbare aanbestedingen alleen getoetste en gecertificeerde 

materialen in aanmerking komen. Ook particulieren hechten steeds meer waarde 

aan hygiëne in hun eigen huis.

 

RELIUS biedt de perfecte oplossing in de strijd tegen bacteriën: CleanCoat 

premium binnenmuurverf. Het product is speciaal ontwikkeld voor alle toepas-

singen waar hoge eisen aan hygiëne worden gesteld en is intensiever belastbaar 

dan gangbare muurverf. Het licht glanzende oppervlak blijft ook na intensieve 

vervuiling en reiniging met schoonmaak- en desinfectiemiddelen lang mooi.
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Dubbele werking tegen bacteriën

Door zowel de toevoeging van zilverionen, als het unieke methyl-

methacrylaat bindmiddel, draagt RELIUS CleanCoat actief bij aan 

het voorkomen van uitbreiding van bacteriën. De bacteriën worden, 

dankzij de innovatieve zilverionen-technologie, snel en doeltreffend 

bestreden. Hygiëne wordt weer beheersbaar. Dat garandeert 

RELIUS zwart op wit.
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Prüfbericht
P 5970-1a 

Prüfauftrag 

Auftraggeber:                                              

Prüfungen an dem Beschichtungssystem 
RELIUS CleanCoat 

RELIUS COATINGS GMBH & Co. KG 

Donnerschweerstraße 372 
26213 Oldenburg

 lettimsnoitkefniseD negeg tiekgidnätseB red gnufürP-
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-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. 
Der Institutsleiter       Die Sachbearbeiterin 

J. Magner        Dipl.-Ing. (FH) N. Machill 

Kiwa Polymer Institut GmbH 
Quellenstraße 3 65439 Flörsheim-Wicker Tel. +49 (0)61 45 - 5 97 10 

Fax +49 (0)61 45 - 5 97 19 
www.kiw.de 

De groei van allerlei bacteriën zoals 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. RELIUS CleanCoat biedt u hiervoor betrouwbare ondersteuning.



  

Optimale bescherming voor infectiegevoelige ruimtes

RELIUS CleanCoat 

RELIUS CleanCoat is dé oplossing voor wanden in infectiegevoelige ruimtes.

• Het oppervlak is door zilverionen-technologie beschermd tegen de aantasting 

 en groei van bacteriën

• op basis van methylmethacrylaat bindmiddel, een niet-mutagene verbinding 

 voor bacteriën, oftewel biedt geen voedingsbodem voor bacteriën 

• Voor extreem zware belasting

• Bestand tegen desinfecteermiddelen

• Decontamineerbaar

• Met water verdunbaar, neutrale geur

• Zijdeglanzend

• Ademend 

• Dekkracht klasse 1 (zeer hoge dekkracht)

• Schrobvast klasse 1 volgens DIN EN 13300 (zeer schrobvast)

• Leverbaar in vele aantrekkelijke kleuren (RAL en NCS) via Living Colours 2.0,  

 waarmee aansprekende kleurconcepten kunnen worden gecreëerd in openbare  

 ruimtes, patiëntenruimtes, therapie- en behandelruimtes en personeelsruimtes

• Tevens leverbaar als kleurloze verzegeling

• Ideaal te combineren met Systexx glasvlies 

 en glasweefsel
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Raadpleeg geldige technische merkbladen en EU-veiligheidsinformatiebladen.

Pure voordelen

* volgens testrapport P 5970-1a; Kiwa Polymer Instituut GmbH, 65439 Flörsheim-Wicker, Duitsland 
** volgens rapportage R.I.V.M. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

Eigenschappen CleanCoat

Contrast/dekkracht volgens DIN EN 13300 1

Schrobvast volgens DIN EN 13300 1

Glansgraad volgens DIN EN 13300 zijdeglans

Chemicaliënbestendigheid   goed / zeer goed

Desinfecteermiddelbestendigheid volgens DIN EN ISO 2812-1* goed / zeer goed

Decontamineerbaar* goed / zeer goed

Brandklasse volgens DIN 4102, deel 1*              moeilijk ontvlambaar

Toepassing in levensmiddelenindustrie 
Sensorische test*
Migratie test volgens richtlijn 85572 EWG*

goed / zeer goed

Anti-bacteriële werking*                            Zilverionen
methylmethacrylaat**

Verbruik 180 – 200 ml/m²

Kleuren
wit, transparant, uitgebreide keuze 
uit attractieve NCS en RAL kleuren       
via Living Colours 2.0


