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 حماية مدى الحياة مضاد للبكتيريا نظافة الهواء

لك يوفر  –( اي بروتكيت)  



 الشراكة

 براءة اختراع تكنولوجيا عالمية -
 ISO 27447: 2009معتمد في المواصفة القياسية 

 ٪ من البكتيريا والميكروبات 99.99يقضى على نسبة  
 ينظف الهواء الملوث

 كاستوس
 معياري في المضاد للبكتيريا

 شريك في قسم البحث و التطوير والتكنولوجيا 

 كاستوس
 معياري في المضاد للبكتيريا

 شريك في قسم البحث و التطوير والتكنولوجيا 
 و

 الفائز في مسابقة علوم الحياة والرعاية الصحية

  2017عام 

 االبتكارالفائز بجائزة 

  2017عام 



(اي بروتيكت)حول    

على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر ، ( اي بروتيكت)يعمل 

مضاد  اي بروتيكتبالط ,الصناعاتويقدم لكم نتاج ثورات 

للبكتيريا ويأتي مع تقنية التنظيف الذاتي لتمكنك من 

االستمتاع بالمساحات الخاصة بك دون أي مخاطر صحية

 :حلوال  اي بروتيكيتيوفر بالط 
 

 للمشاكل الصحية -
 

 التلوث الزائد-

 

 الزائدةواالوساخ األتربة  -
 

التطهير والنظافة -  
 

 



 مضاد للميكروبات

على إزالة البكتيريا  –يعمل بالط اي بروتيكيت 

 والميكروبات الخطرة 
 

43300بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية ايه تي سي سي  -   
هي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية والتي تسبب العدوى في الهيكل 

العظمي والجلد والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي والجهاز 
 .البولي

 

 

 ميكروب كليبسيال الرئوي والبكتيريا القولونية -
يسبب التسمم الغذائي والتهاب السحايا والتهاب الصفاق والتهاب 

 .الشعب



 كيف يعمل كمضاد للميكروبات 

على تنشيط عملية التحفيز ( ثاني أكسيد التيتانيوم)TiO2في وجود الضوء والرطوبة يعمل 

يكسر جدار خلية البكتيريا ويقتل وهذا  التفاعلالضوئي  إلنشاء جذور الهيدروكسيل شديدة 

 ٪ وينتج عنه الماء و ثاني اكسيد الكربون الغير ضار 99.99
. 
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 تمزق 

 األغشية 

ضرر الحمض النووي 

الحمض النووي / 

 منقوص االوكسجين 

 تسرب 
 بعد انتاج   البوتاسيوم

االكسدةعوامل   

 طبقات طالء واقية للسيراميك 



 كيف يعمل كمضاد للميكروبات 

تتالمس جزئيات الملوثات مثل   1

الفورمالديهايد وأكسيد النيتريك مع 
 سطح السيراميك

 

يحول االكسجين المنشط الملوثات  2
 إلى مكونات غير ضارة

 

يتم إعادة اطالق تلك   3

المكونات الغير ضارة إلى 
 الهواء



 نتيجة فحص المختبرات

يقضي بجدارة 

على نسبة 
99.99%  

من البكتيريا  
والميكروبات



 تطهير الهواء
 

و( اكاسيد النيتروجين) NOxفي وجود   VOC’s (المركبات العضوية المتطايرة )و و  SOx 
ودخان السجائر و جزيئات النيكوتين التي تسبب ( بي إم 10)وجسيمات بكتيرية (  الكبريت)

.تلوث الهواء حولنا  
 

TiO2في وجود  يؤدي وجود الضوء الطبيعي والرطوبة في الجو الى ( ثاني أكسيد التيتانيوم)

وبالتالي يؤدي الى إنتاج تركيز عاٍل من مجموعة الهيدروكسيل  عملية اكسدة التحفيز الضوئي ،

والتي تؤكسد هذه الكيلونات وتحللها لتسبب أقل ضرر ، بحيث تتحلل إلى النترات مثال، 

 .والكبريتات، والكربونات، وبالتالي تعمل على تنظيف الهواء
  

 المميزات



 للروائحميزة مضادة  
 

تحفيز الضوئي الجزيئات الذائبة في الهواء الجوي والتي تسبب التكسر عملية 

النيكوتين أو غير ذلك من / رائحة سيئة ، والتي هي عبارة عن  دخان السجائر 
 .العناصر الغير المرغوب فيها بالهواء

  

 المميزات



  الذاتيميزة التنظيف  
 

عمل التحفيز الضوئي الماء وتتكون طبقة من الرطوبة على سطح ينتج 

.البالط والتي يمكن تنظيفها بكل سهوله ويسر بدون استخدام المنظفات   

 المميزات



 لإلعجابمثير ميزات 

 المميزات

 غير سام حماية مدى الحياة

 مضاد للنيكوتين والدخان

 مقاومة كيميائية

 مضادة للبكتيريا

 مقاومة للبقع والخدش 



 االستخدامات

 المستشفيات والمراكز طبية



 المدارس ، واماكن ومؤسسات رعاية األطفال

 االستخدامات



 المنازل واالستراحات

 االستخدامات



 المنتجعات والصالونات

 االستخدامات
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 نشكركم 


