Motores | Energía | Automatización | Transmissión & Distribuición | Pinturas

Nobac
Sistema de revestimento
antimicrobiano

www.weg.net

Nobac
Sistema de revestimento antimicrobiano
As tintas WEG Nobac, possuem propriedades antimicrobianas, fornecendo soluções confiáveis
e de última geração para os casos onde higiene e saúde são fundamentais.
Propriedades
g Excelente aderência
g Excelente flexibilidade
g Alta resistência física
g Alta resistência química.

As tintas líquidas e em pó WEG Nobac inibem a proliferação de bactérias além de oferecer
uma superfície uniforme, de alta resistência química e fácil limpeza.
Indicadas para todos os segmentos ligados a saúde, as tintas WEG Nobac são adequadas
para uso em hospitais, berçários, consultórios médicos ou odontológicos, assim como
cozinhas industriais e domésticas, áreas de processamento de alimentos, metais sanitários
e outros ambientes nos quais a higiene é primordial.

Ação antimicrobiana
As tintas Nobac inibem a proliferação de bactérias na
superfície pintada com desempenho comprovado de
acordo com a norma JIS Z 2801. Esta norma avalia a
eficácia através da análise da inibição em 24 horas, do
crescimento microbiano de duas das bactérias mais
comuns: Escherichia coli e Staphylococcus aureus.

Comportamento das tintas Nobac de acordo com
a norma JIS Z2801
Tinta comum

Tintas Nobac

24h

Escherichia coli
Amostras aplicadas com tinta Nobac tiveram
redução microbiana superior a 99,9%
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24h

Staphylococcus aureus
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Características
Estudos demonstram que estes microorganismos apresentam
significativa resistência a processos de limpeza e agentes de
desinfecção. Devido a este fato, a WEG Tintas criou uma alternativa
que auxilia eficazmente na higienização das superfícies.
As tintas Nobac são formuladas de tal forma que seu sistema
antimicrobiano é adequadamente incorporado dentro da tinta, não
sendo retirado por lixiviação. A tinta aplicada é atóxica podendo
inclusive entrar em contato com alimentos. A sua aplicação produz
um filme uniforme e de fácil limpeza.

Áreas de Aplicação
g	
Equipamentos médicos e odontológicos
g	
Equipamentos para processamento de
alimentos
g	
Unidades de condicionadores de ar
g	
Móveis e cozinhas de aço
g	
Eletrodomésticos e utensílios domésticos
g	Equipamentos veterinários
g	Metais sanitários
g	
Fechaduras de portas
g	
Corrimões de escadas e outros.
Resistência
	Mantém a propriedade de inibir a proliferação
de microorganismos na superfície pintada por
toda a sua vida útil;
g	
Apresentam alta durabilidade e alta resistência
a riscos.
g

Linha de produtos Nobac
Tinta líquida

Tinta em pó

W-Poxi
711 Nobac

Sistema epóxi de altos sólidos com excelente
resistência química e proteção anticorrosiva.

W-Poxi
MFA 341 Nobac

Acabamento epóxi brilhante, multiuso e de excelente
aderência em diversos substratos.

W-Thane
507 Nobac

Acabamento poliuretano acrílico alto sólidos com
excelente resistência ao intemperismo.

WEGThane
509 Nobac

Acabamento poliuretano acrílico com
excelente dureza, alastramento
e resistência ao intemperismo.

W-POXI HIDRO
AVA 413 Nobac

Acabamento epóxi/ acrilico à base de água. Excelente
aspecto decorativo, resistência a manchamento, sujeiras e
resistência química. Contém aditivos fungicidas e
bactericidas atóxicos que permanecem na película após a
cura. Por ser uma tinta solúvel em água, pode ser aplicada
em ambientes internos sem necessidade de interdição.

Politherm 30
Nobac Híbrido

Combinação de resinas epóxi/poliéster.
Indicada para uso em ambientes internos.

Politherm 34
Nobac Epoxi

Indicado para uso interno.
Excelente proteção anticorrosiva.

Politherm 36
Nobac Poliéster

Indicada para uso em superfícies expostas ao
intemperismo contínuo.

Atenção
Mesmo tendo eficácia comprovada as tintas Nobac não
eliminam a necessidade de limpar regularmente as
superfícies protegidas.

Nobac
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