AMBIENTES SAUDÁVEIS
SÃO IMPORTANTES
PARA A SAÚDE

#designagainstthevirus

Passamos 90% das nossas vidas em espaços
internos e cerca de um terço no local de
trabalho. Nestes locais, as principais fontes de
poluição internas são devidas a agentes
biológicos quase invisíveis, como bactérias,
bolor e fungos que se propagam pelo ar.

Essa é a causa de incómodos leves ou impercetíveis
que têm consequências no humor, na
produtividade e na perceção do espaço, mas que
também podem levar a distúrbios graves, como
alergias e asma.

COMBATER
AS BACTÉRIAS!
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A emergência do coronavírus voltou a colocar o
foco nos problemas de limpeza e sanitização e,
por esse motivo, SLALOM lançou uma nova coleção
com propriedades antimicrobianas. É feito um
tratamento especial com iões de prata, os quais
são um antimicrobiano natural. Entrando em
contacto com fungos, bolor e bactérias, estes iões
têm a capacidade de alterar o seu metabolismo e,
portanto de inibir o crescimento das
bactérias. Tratando os tecidos com micropartículas

de prata, SLALOM acrescenta aos seus produtos ben
efícios de higiene e proteção antimicrobiana.
A coleção SLALOM possui propriedades antibacteria
nas, anti odor e anti estáticas, que permitem que
os painéis sejam usados numa ampla gama de áreas
de uso final, incluindo escritórios, escolas
e restaurantes. Graças a este tratamento, os painéis
são seguros e o crescimento bacteriano não ocorre.
Dessa forma, o ambiente à sua volta permanece
higienizado ao longo do tempo.

RECOMENDAÇÕES
DE LIMPEZA
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É cada vez mais claro que o ambiente à nossa volta
deve ser alvo de boas práticas de saneamento. A
partir de um produto saudável, capaz de impedir
o crescimentode uma ampla gama de bactérias, é
obrigatório adotar boas regras de higiene contra
agentes virais. Todos os painéis com tratamento an
tibacteriano são laváveis com uma solução diluída,
à base de cloro ou álcool, conforme recomendado
pela OMS contra o vírus.

Este tratamento superficial simples permite
que o painel permaneça seguro, sem remover o
tratamento antimicrobiano. Além disso, os mesmos
princípios básicos de cuidados e manutenção
continuam válidos - usar regularmente um
aspirador de pó com bico liso, ou escovas com cerda
s macias ou ainda produtos profissionais para
limpeza de estofos, removendo, regularmente,
poeira e sujidade.

