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Čalúnenie Valencia PERMABLOK3 

Ochrana proti baktériám, odreninám a škvrnám - PERMABLOK3® vyrobený 
firmou Spradling predstavuje certifikovaný vinylový ochranný poťah, ktorý bol 
navrhnutý tak, aby vytvoril silnú účinnú bariéru voči trom najpodstatnejším 
problémom, s ktorými sa stretávame v zdravotníckych a stravovacích zariadeniach 
– baktériami, odermi a škvrnami. Aj napriek tomu, že to nie je na pohľad zrejmé, ochranné čalúnenie ostáva trvalo 
pekné pri minimálnej starostlivosti a plní viacero funkcií.  
Vynikajúca antibakteriálna ochrana - PERMABLOK3 má uplatnenie v prostredí s dôrazom na hygienu, pretože 
choroboplodné zárodky prežívajú aj pre ne v nehostinných podmienkach. Dôležité je aj to, že poťah chráni povrch pred 
rastom húb, plesní a spórami múčnatky, ktoré môžu spôsobovať nepríjemný zápach, nevzhľadné ružové a čierne škvrny, 
dokonca aj alergické reakcie. Znamená to, že PERMABLOK3 obsahujúci vinyl nielen dobre vyzerá, ale hlavne je vysoko 
odolný proti poškodeniam ako prasknutie, roztrhnutie a strata pružnosti. Takže z akéhokoľvek hľadiska, či už z 
hygienického, kozmetického alebo z hľadiska zloženia, PERMABLOK3 poskytuje vynikajúcu antibakteriálnu ochranu, na 
ktorú sa zdravotnícke a stravovacie zariadenia môžu spoľahnúť.  
Dokonalá ochrana proti škvrnám - Väčšina každodenných škvŕn, ktoré vznikajú pri častom používaní, ako napríklad 
mastné škvrny, škvrny od krvi, opaľovacieho krému, pastelu, kečupu a čiernych fixiek je možné ihneď zotrieť z 
vinylového PERMABLOK3. Stačí použiť jemné mydlo a vodu. Na veľmi odolné škvrny sa môžu použiť ako čistiaci 
prostriedok rozpúšťadlá s rôznou koncentráciou, ktoré čalúnenie nepoškodia. Patrí medzi ne alkohol, nafta a bielidlo. (Je 
potrebné sa vyhnúť abrazívnym čistiacim prostriedkom pre domácnosť a oceľovej vlne – viď. návod na použitie 
Starostlivosť a čistenie - pokyny.)  
Vynikajúca ochrana proti hubám - PERMABLOK3 sa vyznačuje fungicídnou ochranou, rezistenciou voči Gram 
pozitívnym a Gram negatívnym baktériám, vláknitým hubám a kvasinkám.  
Povrchové úpravy a ošetrenie 

• Vynikajúca odolnosť voči oderu (>300.000 cyklov) - Martindale (EN ISO 12947:1999 Časť 2) 
• UV - Odolnosť XENOTEST DIN 54004/ NTC 1479 
• Nepriepustnosť 
• Chemická odolnosť 
• Odolnosť voči ohňu 
• Odolnosť voči slinám a potu 
• Odolnosť voči krvi 
• Odolnosť voči moču 
• Odolnosť voči prasknutiu v chlade do - 23 ˚C 
• Podklad tváre odolný voči plesniam 
• Povrchová úprava proti škvrnám 
• Ľahko umývateľné 

 


