
Carpetes especifi camente 
desenvolvidos para o setor de saúde

A Lees Carpets utiliza uma tecnologia avançada 
antimicrobiana, antibactericida e antifúngica para 
desenvolver os carpetes Bioguard®, uma coleção de 
carpetes comerciais sem costura e modulares que 
aumentam o conforto dos pacientes.



Tel +55 11 3056.1800

Av. Brig. Faria Lima 1800 10º andar

Jd. Paulistano - 01451-001

A vantagem do Bioguard

O ingrediente ativo antimicrobiano Bioguard passou por rígidos 
testes de desempenho e foi projetado para permanecer ativo 
durante todo o ciclo de vida útil do carpete.

Controla o crescimento de bactérias gram-positivas e gramnega-
tivas, bolores e fungos na superfície e no revestimento de fi bra.

Inibe bolores e mofo e os odores associados a eles.

Protege contra descoloração prematura do carpete causada por 
contaminação microbiana.

Método do teste da AATCC [American Association of Textile Chemists and Colorists] 174, Parte I
(resultados representativos do teste)

Avaliação qualitativa da atividade antibactericida nos carpetes: Método de estria única.

Método do teste da AATCC 174, Parte III
(resultados representantes do teste)

Avaliação da atividade antifúngica do carpete: resistência a mofo e decomposição

IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Método do teste da AATCC 174, Parte II
(resultados representativos do teste)

Atividade antibactericida nos carpetes. 

Contagem microbiana - CFU – Unidade Formadora de Colônias (milhares)
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O Bioguard faz a diferença

• Produto registrado na EPA [Agência de Proteção Ambiental]

• Os produtos que contêm o agente antimicrobiano ativo 
foram aprovados para contato direto com a pele.

• Os produtos que contêm o agente microbiano ativo foram 
registrados na FDA [Food and Drug Administration]

• O Bioguard não dissolve na água.

• Não contém arsênico, metais pesados ou sais metálicos.

• Possui baixo nível de toxicidade de aproximadamente 
4000mg/kg, em comparação aos adoçantes artifi ciais.

S. aureus K. pneumoniae

Resultados da fi bra SC/ 5 mm SC/ 3 mm

Resultados do revestimento SC/ 6 mm SC/ 3 mm

Crescimento 

Resultados da fi bra 0

Resultados do revestimento 0

S. aureus K. pneumoniae

Tempo de contato “0” 1,2 x 102 1,7 x 102

Tempo de contato 24 horas <1,0 x 102 <1,0 x 102

Porcentagem da redução 99,92 99,94
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Certifi cações

• LEED®

• CRI Green Label
 and Green Label Plus

• NSF 140 - 2007

• ISO 9001:2000

• ISO 14001:2004

Showroom São Paulo

Rede de representantes pelo Brasil, consulte nosso site. www.atec.com.br

Showroom Rio de Janeiro

Tel +55 21 2267.9795

Rua Lauro Muller 116 Sala 704

Torre Rio Sul - 22290-160

Showroom Brasília

Tel + 55 61 3327.1404

SCN QD 02 BL D Torre B Sala 632

Asa Norte - 70712-903

S. Aureus K. Pneumoniae

Interpretação dos resultados:
SC = Sem crescimento da amostra na área de contato

C = Crescimento da amostra na área de contato

SZ = Sem zona de inibição ao redor da amostra

(mm) = Zona de inibição expressa em milímetros

Interpretação dos resultados: 
Crescimento observado na amostra

0 =  sem crescimento (relatar o tamanho da zona livre de crescimento em milímetros, 

 se houver)

1 =  crescimento microscópico (visível somente sob microscópio)

2 =  crescimento macroscópico (visível aos olhos)


