Balsan SilverCare® działa w naturalny sposób przeciwko bakteriom i roztoczom.

Ochrona
Balsan SilverCare®
na bazie jonów srebra,
Działa głębok o i pok r ywa
włók na nasz ych wyk ładzin
długotr wałą warst wą
ochronną.

chroni Twoją rodzinę
(naturalnie i trwale)

Dobre samopoczucie u Twoich stóp.

Balsan wybrał pasywną, zdrową i długotrwałą ochronę …

Przyjazną dla małych dzieci…

…we współpracy
z SANITIZED

Więcej informacji:
www.balsansilvercare.com
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Dlaczego Balsan SilverCare®?
Blisko 30% populacji cierpi dzisiaj na katar sienny (alergiczny), w porównaniu do 3,8% w 1968 r.
Głównym odpowiedzialnym za ten stan jest obecny styl życia: pojawienie się nowych alergenów (np. rośliny
i owoce egzotyczne), długotrwałe przebywanie w niewietrzonych pomieszczeniach, emisja spalin samocho‑
dowych, bierne palenie, stres, brak witamin i otyłość oraz wiele innych czynników obciążających.
Główną troską konsumentów w miejscu zamieszkania jest przede wszystkim higiena, zdrowie i komfort. Dlate‑
go też Balsan, producent tekstylnych wykładzin podłogowych, postanowił stworzyć ochronę wykładzin Balsan
SiverCare® na bazie jonów srebra, w celu skutecznej walki przeciwko bakteriom, roztoczom oraz nieprzyjemnym
zapachom.

Angielskie słowo „Care’’ odnosi się do troski i dobrego
samopoczucia oraz wyraża ogólne pojęcie komfortu
w miejscu zamieszkania, podczas gdy „Silver’’, srebro,
jest gwarancją bezpieczeństwa oraz nazwą znanego od
wieków środka antybakteryjnego.

Pytanie:
Bakterie są
pożyteczne
dla życia. Po co
zatem stosować
taką ochronę na
wykładzinach?

?

Odpowiedź:
Nie wszystkie bakterie są pożyteczne
dla człowieka! Niektóre tak, są
niezbędne przy produkcji serów,
przechowywaniu produktów
żywnościowych lub przy fermentacji.
Istnieje jednak wiele gatunków
chorobotwórczych powodujących
choroby zakaźne, takie jak cholera,
dżuma, wąglik, gruźlica. Ponieważ
w domu spędzamy prawie 70%
naszego czasu, we wszystkich
modelach wykładzin mieszkaniowych
Balsan stosuje ochronę
Balsan SilverCare®, która
poprawia jakość powietrza
w pomieszczeniach.
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Jak to działa?
Wykładziny Balsan są czyste i zdrowe od chwili opuszczenia fabryki. Następnie są układane w pomieszczeniu
i codziennie używane. Stosowany w czasie produkcji Balsan SilverCare® zapewnia ochronę i komfort zatrzymując
bakterie..
Widok z boku

Wilgość
w powietrzu

Bakterie

Runo
welurowe

Warstwa
ochronna
SilverCare®
zawierająca
sole srebra

Spodnia strona wykładziny
Dzięki obecności wilgoci w powietrzu jony srebra uwalniają się stopniowo
i przemieszczają się w stronę bakterii w celu ich unieszkodliwienia.

Wilgoć

Bakterie

Pytanie:
Czym jest
Balsan SilverCare®?®

?

Odpowiedź:
Balsan SilverCare® to środek na bazie soli
srebra. Srebro istnieje w przyrodzie, jest
naturalnym surowcem pochodzenia mineralnego. Balsan SilverCare® działa
w naturalny sposób przeciwko bakteriom
i roztoczom.

Włókna
welurowe

Warstwa
ochronna
SilverCare®
zawierająca
sole srebras
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Uwol‑
nienie
jonów
srebra

Widok z góry

Pytanie:
Czy ochronę
Balsan SilverCare®
można uznać za
nanotechnologię?

?

Jony srebra działają od środka wykładziny
i pokrywają włókna wykładzin Balsan
długotrwałą warstwą ochronną. Wówczas dzięki
obecności wilgoci w powietrzu zaczynają się
bardzo powoli uwalniać i naturalnie działać
przeciwko bakteriom,
roztoczom i nieprzyjemnym zapachom.

Odpowiedź:
Średnia wielkość stałych cząstek soli
srebra wynosi około 400 nanometrów.
Nanocząsteczki są natomiast dużo
mniejsze, mają od 0 do 100 nanometrów. Balsan SilverCare® nie należy
zatem do rodziny środków nanotechnologicznych.
Te środki nanotechnologiczne,
oferujące wiele nowych i interesujących
możliwości, nie odkryły jednak przed
nami wszystkich swoich tajemnic. Ze
względu na ich mały rozmiar
istnieje obawa na przykład, że
ulegają rozproszeniu lub przenikają
do różnych organizmów, co nie ma
miejsca w przypadku
Balsan SilverCare®.
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Balsan SilverCare®: dobre samopoczucie u Twoich stóp.
a. Ochrona pasywna, trwała i zdrowa

Ochrona Balsan SilverCare® zapewnia higienę oraz maksymalny komfort.
Stosowane tu cząsteczki mają również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym.
Wykładziny Balsan SilverCare® są źródłem dobrego samopoczucia i komfortu.

b. Skuteczna ochrona przeciwko bakteriom,
nieprzyjemnym zapachom i roztoczom w wykładzinie
Balsan SilverCare® działa :
•zatrzymując bakterie, na przykład gronkowca złocistego i klebsiella pneumoniae (pałeczki zapalenia płuc).
Stosowanie jonów srebra jest znane od starożytności ze względu na ich właściwości antyseptyczne. Lekarze bardzo
wcześnie stosowali srebro lub mieszanki na bazie srebra w celu dezynfekowania i leczenia oparzeń.
•przeciwko nieprzyjemnym zapachom związanym z fermentacją, rozkładem niektórych bakterii lub działaniem niek‑
tórych mikrobów.
•oraz pośrednio przeciwko roztoczom przerywając ich łańcuch żywieniowy. Jony srebra mogą wpływać na
zmniejszenie stężenia alergenów roztoczowych w wykładzinie.
Jednak najlepszym sprzymierzeńcem Balsan SilverCare® pozostaje regularne odkurzanie szczotką wyposażoną w‑filtr
HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter), mogącym wychwycić jednorazowo przynajmniej 99,97% cząsteczek
o‑średnicy większej lub równej 0,3 µm. Codzienne wietrzenie pomieszczeń również przyczynia się do polepszenia
jakości powietrza wewnętrznego.
Balsan zaleca również stosowanie odkurzacza wyposażonego w turboszczotkę, która poprzez działanie mechaniczne
umożliwia optymalne usuwanie kurzu.
Odkurz … oddychaj.
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c. Polepszenie jakości powietrza wewnętrznego

Wykładziny podłogowe są ciągle bezkonkurencyjne pośród wszystkich dostępnych rodzajów pokryć podłogowych,
jeśli chodzi o utrzymanie dobrej jakości powietrza.

Wykładzina jest obecnie jedynym pokryciem
podłogowym, który uniemożliwia rozpraszanie się
w powietrzu cząsteczek kurzu, czyli alergenów.

A przecież
wykładzina jest
prawdziwym sie‑
dliskiem kurzu!

Trudno wyzbyć się
nieprawdziwych przekonań
o związku pomiędzy używaniem
wykładzin a reakcjami
alergicznymi.
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Niemieckie badania przeprowadzone przez DAAB
(Deutscher Allergie- und
Asthmabund e.V., Niemieckie
Stowarzyszenie do Spraw
Alergii i Astmy), które wykazały
to bardzo wyraźnie, zostały
zaprezentowane
podczas
konferencji na temat Alergii
i astmy w dniu 18 czerwca
2005 r. w Diseldorfie. Średnie
stężenie drobnych cząsteczek
w pomieszczeniu z twardą
podłogą wynosi bowiem
62,9µg/m3, czyli jest wyższe
od limitu 50µg/m3 ustalonego
przez Dyrektywę (1999/30/
WE), podczas gdy stężenie
to jest dwukrotnie niższe
w przypadku wykładziny
i wynosi 30,4µg/m3.
Inne
badanie
naukowe
przeprowadzone w Szwecji
wskazuje
również,
że
liczba alergików wzrosła
sześciokrotnie
pomimo
trzykrotnego zmniejszenia się
liczby dywanów w tym kraju
w ciągu 25 lat.

Odkurz … oddychaj

Efekt filtrowania przez wykładziny powoduje zatrzymanie kurzu, który zostaje następnie wciągnięty przez odkurzacz i usuwany ze strefy, w której się oddycha. Wiadomo również, że zmywanie podłogi wodą przyczynia się do
zwiększania poziomu wilgotności w pomieszczeniu, powodując rozwój pleśni, czyli alergenów w powietrzu.

Wykładzina może więc poprawić jakość życia osób uczulonych
na roztocza lub kurz, w przeciwieństwie do innych rodzajów pokryć
podłogowych, które przy najmniejszym ruchu powietrza powodują
rozpraszanie się w powietrzu cząsteczek kurzu!

Podłogi twarde i gładkie

Wykładzina
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Wykładziny Balsan otrzymały niemieckie oznaczenie Gut
(Stowarzyszenie Wykładzin Przyjaznych dla Środowiska), które
świadczy o tym, że nie zawierają one substancji toksycznych,
a poziom emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynosi
mniej niż 300 µg/m3.

Pytanie:
Jony srebra
reagują w kontakcie z wilgocią. Czy
istnieje zagrożenie
dla zdrowia?
Czy jest zalecane czyszczenie
wykładziny
ekstrakcyjnie
wodą

?

Balsan Protect
(zabezpieczenie
przez plamami
i zabrudzeniami)
oraz
Balsan SilverCare®
gwarantują komfort
i optymalny kom‑
fort.

Odpowiedź:
Właściwości srebra i jego soli są
znane od starożytności i zagrożenie
jest bardzo mocno ograniczone,
chyba że zastosuje się znaczące
ilości srebra, co nie ma miejsca w
przypadku wykładzin Balsan SilverCare®, po których można turlać się z
przyjemnością. Zasób jonów srebra,
stanowiący ochronę Balsan SilverCare®, uwalnia się bardzo powoli i w
optymalny sposób chroni wykładzinę
przez cały czas jej użytkowania,
nawet po wielokrotnym czyszczeniu metodą ekstrakcyjną. Przeprowadzone testy użytkowe wykazały
doskonałą i długotrwałą skuteczność
ochrony.
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Lepiej zrozumieć alergie: Balsan, partner Instytutu Pasteura w Paryżu.
Angażując się w ciągłe promowanie i utrzymywanie dobrego samopoczucia i zdrowia, Balsan, lider wśród francus‑
kich producentów wykładzin podłogowych, wspiera badania prowadzone przez Instytut Pasteura, w szczególności
przez dział badawczy Wydziału Alergologii Molekularnej i Komórkowej, kierowany przez doktora Marca Daërona.
‘’Tworząc produkt Balsan SilverCare® pomyśleliśmy, że możemy pójść jeszcze dalej. Produkt ograniczający obecność
alergenów roztoczowych jest pierwszym krokiem, ale wspieranie badań naukowych jest dużo lepszym działaniem! Spółka
Basan jest dumna, że może powiedzieć wszystkim swoim klientom, iż kupując jeden z naszych produktów przyczyniają się
oni do wspierania prac badawczych Instytutu Pasteura’’.
Gilles Guillaume, President of Balsan.
Instytut Pasteura w Paryżu i Balsan

Zaangażowanie we wspólny projekt:
Lepsze zrozumienie mechanizmu
powstawania alergii.

Pytania do doktora M. Daërona

Rozmowa
z dr M. Daëronem,
Kierownikiem
Wydziału Alergologii
Molekularnej
i Komórkowej
w Instytucie Pasteura.

Pytanie: Dlaczego w Instytucie Pasteura zajmuje się Pan właśnie alergiami?

Odpowiedź: Ponieważ ze względu na częstość ich występowania wykazującą tendencje wzrostowe w ciągu 40-50

ostatnich lat oraz związane z tym zagrożenia, alergie stały się prawdziwym problemem zdrowia publiczego w krajach
rozwiniętych. Badania dotyczące alergii zajmują znaczące miejsce w Instytucie Pasteura, gdzie został odkryty pierwszy
lek przeciwhistaminowy, w Departamencie Immunologii, w którym prowadzi się badania nad działaniem zdrowego
i chorego układu immunologicznego, a także w Centrum Medycznym, w którym przyjmowana jest duża liczba pacjentów
z objawami alergii. Ponieważ nie rozumiemy przyczyn alergii, możemy jedynie leczyć jej objawy, z różnym wynikiem oraz
nie bez skutków ubocznych. W związku z tym musimy zbadać różnice w odpowiedziach immunologicznych pacjentów
allergicznych i osób zdrowych, a następnie zrozumieć przyczyny tych różnic. Ostatecznym celem jest oczywiście
rozwinięcie sposobów leczenia przyczyn alergii.

Pytanie: Na czym polegają prowadzone przez Pana prace badawcze?

DR
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Odpowiedź:

Zasadniczo próbujemy zrozumieć, jak “działają” przeciwciała i w jaki sposób reagują na poziomie
biologicznym. Przeciwciała same z siebie nie wykonują większej pracy. Aby działać, muszą połączyć się z przeciwciałami
receptorowymi na powierzchni komórek, co wyzwala sygnał zapoczątkowujący wytwarzanie przeciwciał. Odkryliśmy, że
w zależności od przeciwciał receptorowych, z którymi się łączą, oraz w zależności od komórki posiadającej te receptory,
te same przeciwciała mogą wywoływać różne skutki. Przeciwciała nie zawsze są bowiem obrońcami organizmu, mogą
również powodować szkody. To są te przeciwciała, które w przypadku uaktywnienia komórek zawierających substancje
prozapalne, w tym histaminę, powodują pojawienie się objawów alergicznych. Zrozumienie wywoływanych przez nie
sygnałów wewnątrzkomórkowych, ocena wywoływanych mechanizmów, ich złożoności oraz tego jak wpływają na
charakter i intensywność odpowiedzi komórkowych, analiza wymiany międzykomórkowej oraz wynikających z niej
skutków dla organizmu, to dużo zadań, od których zależy zrozumienie wielu chorób : alergii, ale również chorób
autoimmunologicznych, zapaleń, nowotworów… oraz niewątpliwie rozwój nowych strategii szczepień.
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Pytanie: Na czym polega nowatorski
charakter Pańskich badań?

Odpowiedź:

Wiele laboratoriów pracuje
nad mechanizmami odpowiedzialnymi za
kliniczne objawy chorób, na które cierpią alergicy.
My skupiamy nasze wysiłki na systemach
kontrolujących te mechanizmy. Uważamy, że
osoby nie będące alergikami, mimo że posiadają
wszelkie predyspozycje ku temu, by nimi być, mają
system, który skutecznie zapobiega pojawieniu
się objawów alergii. Nasza hipoteza jest taka, że
z nieznanego powodu u alergików system te nie
działa właściwie. Naszym celem jest znalezienie
i określenie tej lub tych nieprawidłowości
i w takim przypadku opracowanie środków, aby
je naprawić. Problem jest oczywiście odmienny,
jeżeli alergie wynikają z nadmiernej stymulacji lub
nieskutecznej kontroli funkcjonowania komórek
odpowiedzialnych.

Alergie są
wyzwaniem
dla dzisiejszej
nauki
i medycyny
jutra…

Pytanie: Odpowiedź:
Moje dziecko jest
uczulone na roztocza. W jaki sposób
wykładzina Balsan
SilverCare® może
pomóc przy takim
problemie?

?

Od chwili opuszczenia fabryki
wykładzina jest czysta i zdrowa. Badania
polegające na hodowaniu roztoczy,
ale również bakterii bez pożywienia,
przeprowadzone na nowej wykładzinie
wykazują, że nie mogą one się tam rozwijać.
Następnie przeprowadza się takie same
próby na wykładzinie z ochroną oraz
dodaje się pożywienie w celu uzyskania
rozwoju roztoczy. Uzyskane wyniki pokazują
szybkie zmniejszanie się liczby roztoczy
aż do ich wyeliminowania, co świadczy
o tym, że została usunięta przyczyna
wywołująca problem.
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Jeśli również pragniesz
wspierać
Instytuta Pasteura
w prowadzonych pracach
badawczych
nad alergiami:
www.aiderpasteur.com

Dobre samopoczucie
5

Obecnie nie ma żadnego
powodu, by zastanawiać
się nad wyborem tekstylnej
wykładziny podłogowej.
Wykładziny Balsan posiadają
niekwestionowane zalety.

Wykładziny Balsan SilverCare®

Dekoracyjność!
Wykładziny oferują
bardzo duży wybór różnych
splotów, kolorów i wzorów
pozwalających na niebanalne
dekoracje wnętrz..

Światło!
Światło tworzy atmosferę i rozjaśnia mieszkanie, ale
również poprawia samopoczucie (zjawisko znane szerzej
jako chromoterapia – leczenie kolorami). Nie wahaj
się, by położyć trochę koloru na podłogę, zapewni to
wewnętrzną harmonię i dobre samopoczucie.

Komfort!
Wykładzina Balsan
jest najbardziej
komfortowym pokry‑
ciem podłogowym na
rynku!

Ciepło!
Wykładzina zatrzymuje ok. 10 - 12% ciepła, które
tracimy w przypadku twardej podłogi!
Bardzo dobry izolator ciepła, wykładzina utrzymuje
przyjemne ciepło w jednolitej temperaturze we
wszystkich pomieszczeniach, co pozwala uzyskać
pewną oszczędność energii.
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u Twoich stóp

Otwartość!

źródło komfortu i dobrego samopoczucia w domu.

Cisza!

To najbardziej skuteczne pokrycie podłogowe jeśli chodzi o
amortyzację odgłosu spadających przedmiotów oraz hałasów w pomieszczeniu,
które tym samym umożliwia unikanie stresu wywoływanego przez skrzypiące
deski podłogowe lub stuk obcasów na płytkach! Jest to ważna zaleta, skoro
wiadomo, że hałas jest uznawany przez konsumentow za podstawową
uciążliwość. Nie jest to zatem przypadek, że wykładzinę znajdziemy we
wszystkich miejscach wymagających pewnego komfortu akustycznego (sale
kinowe, restauracje, biura…).

Balsan wspiera ważne badania dotyczące
alergii prowadzone przez doktora
M. Daërona w Instytucie Pasteura.

Zdrowie!

Nie warto opierać się na nieprawdziwych przesądach. Wykładzina jest zalecana dla osób cierpiących na alergie ! Ma ona
bowiem szczególne cechy związane ze swoją tekstylną strukturą. Zatrzymuje cząsteczki kurzu, powodując zmniejszenie
ilości kurzu unoszącego się w powietrzu aż do 50% i tym samym ogranicza jego wchłanianie przez drogi oddechowe !
Wystarczy regularne czyszczenie odkurzaczem wyposażonym w filtr HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) w celu
usunięcia kurzu osiadłego w runie.

Bezpieczeństwo
Wykładzina to również pewna gwa‑
rancja bezpieczeństwa. Statystyki
wskazują, że na wykładzinie zdarza się
mniej upadków niż na twardej
podłodze i że są one mniej poważne w szczególności
w przypadku dzieci i osób starszych.

Łatwość
utrzymania!
Nie potrzeba mopa, wiadra ani
szczotki do zamiatania! Zwykłe
Odkurz... oddychaj.
odkurzanie
(przynajmniej raz
w tygodniu)
wystarczy, aby
zachować wykładzinę
w doskonałym stanie. Aby
odswieżyć wykładzinę zaleca
się bardziej dokładne punktowe
czyszczenie suchym proszkiem.
.

Łatwość ułożenia
Łatwa do ułożenia w porównaniu wszystkich innych
rodzajów pokryć podłogowych, a dodatkowo można
ją ułożyć bardzo szybko i to na każdym rodzaju
podłogi. Warto jednak wcześniej zapytać o radę
specjalistę od układania wykładzin.
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Gwarancje i Rekomendacje.
Ochrona Balsan SilverCare® jest skuteczna przez cały okres żywotności wykładziny pod warunkiem, że wykładzina
będzie regularnie konserwowana i odkurzana. W przeciwnym wypadku nadmiar brudu może utrudnić działanie
Balsan SilverCare®. Wszystkie zalety ochrony Balsan SilverCare® zostały również zatwierdzone i potwierdzone przez
renomowane europejskie laboratoria.

DR
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W celu oceny efektywności ochrony antybakteryjnej de Balsan
SilverCare® zostały przeprowadzone testy w Instytucie Hohenstein,
międzynarodowym ośrodku badawczym znajdującym się w Niemczech
i specjalizującym się w certyfikowaniu produktów tekstylnych. Wyniki
badań są dostępne na stronie internetowej: www.balsansilvercare.com.
Balsan zwrócił się również do niezależnego laboratorium francuskiego
TEC w Anglet o potwierdzenie efektywności przeciwroztoczowej Balsan
SilverCare®. Z wszystkimi wynikami można się również zapoznać na
stronie www.balsansilvercare.com.

Instytut Hohenstein – widok z samolotu

Technologia Balsan SilverCare® została opracowana we współpracy
z firmą SANITIZED AG bedącym międzynarodowym specjalistą w dziedzinie rozwoju, produkcji oraz sprzedaży przeciw‑
mikrobowych produktów ochronnych dla tekstyliów i produktów z tworzyw sztucznych. Marka Sanitized jest znana od
ponad 50 lat i cieszy się bardzo dobrą opinią na całym świecie.
Wykładziny Balsan posiadają również oznaczenie Gut (Gemeinschaft Umweltfreundlicher Teppichboden, Stowarzyszenie
Wykładzin Przyjaznych dla Srodowiska). Znak Gut gwarantuje konsumentowi : odpowiedzialną produkcję, bezpieczny
montaż za pomocą klejów z bardzo słabym wydzielaniem się LZO (lotnych związków organicznych) i komfort
w codziennym użytkowaniu.
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Balsan SilverCare® chroni Twoją rodzinę
(naturalnie i trwale)

Dobre samopoczucie
u Twoich stóp.

Więcej informacji:

www.balsansilvercare.com
Balsan Moquette
Corbilly D14
F-36330 ARTHON
Postal address: Balsan Moquette - BP 50
F-36330 LE POINÇONNET

Tel.: +33 254 29 16 00
Fax no.: +33 254 36 7908
balsansilvercare@balsan.com
www.balsansilvercare.com

