
ANTIBAKTERIELLA DÖRRAR
KAN RÄDDA LIV



MULTIRESISTENTA BAKTERIER – ETT VÄXANDE PROBLEM
Varje dag konfronteras vi människor av bakterier som påverkar våra liv. Flertalet är ofarliga och har en naturlig funktion 

i våra kroppar. Andra – framförallt multiresistenta bakterier – orsakar sjukdomar och svårbehandlade infektioner som i 

värsta fall kan äventyra liv.

Multiresistenta  

bakterier utvecklas 

inom lantbruk som 

använder höga doser 

av antibiotika.

Bakterierna överförs till oss människor 

genom köttet vi äter och djurgödseln 

som sprids över våra åkrar men också 

indirekt i verksamheter som öppet 

hanterar livsmedel. 

Mellan människor sprids 

resistenta bakterier  

genom beröring men  

också indirekt via  

förorenade föremål.  

På samma sätt  

når multiresistenta  

bakterier medicinska 

miljöer.

Bakterierna sprids  

i kontakterna  

mellan personal 

och patient...

... men också 

genom direkt 

beröring mellan 

patienter.

En stor risk, inte minst 

i operationsmiljöer, är 

också bakteriespridning 

via inredning, redskap och 

instrument. 

ThermoBac är en serie innovativa  

dörrar med antibakteriella egenskaper. 

Dörrbladen har ett ytskikt med silver-

joner som effektivt neutraliserar mer än 

99,9% av bakterierna på dörrens yta.

Stoppa med  
ThermoBac

Stoppa med  
ThermoBac

Ökad användning av antibiotika inom lantbrukets djurhållning har 

över tiden utvecklat bakterier med en motståndskraft mot anti-

biotisk behandling. Multiresistenta bakterier sprids till oss människor 

genom köttet vi äter och djurgödseln som används på våra åkrar 

men också indirekt i verksamheter som öppet hanterar livsmedel. 

Mellan människor sprids multiresistenta bakterier genom direkt  

beröring men också indirekt via förorenade föremål. 

På samma sätt når resistenta bakterier vårdmiljöer vilket leder till 

medicinska besvär, högre risk och längre vårdtider för patienten. 

Genom att i varje led av utvecklingskedjan reducera förekomsten 

av multiresistenta bakterier kan spridningen begränsas. 

ThermoBac är en serie innovativa dörrar med antibakteriella 

egenskaper. Dörrbladens ytskikt innehåller silverjoner som effektivt 

neutraliserar mer än 99,9% av bakterierna på dörrens yta.
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Bakteriehärdar i känsliga miljöer har en närmast exponentiell tillväxt. Inom 

loppet av minuter kan antalet bakterier på lokalens inredning mångfaldigas. 

Även vid regelbunden rengöring och desinficering hinner bakterieansamlingar, 

mellan rengöringstillfällena, snabbt växa till hälsofarliga nivåer. 

ThermoBac ger en konstant antibakteriell verkan över hela ytan. När bakte-

rierna når dörren och dörrkarmen angrips de omedelbart av silverjoner som 

bryter ner 99,9 % av de bakterier som finns på ytan genom att penetrera 

bakteriernas cellmembran. 

Silverjonerna är aktiva 24 timmar per dygn, 365 dagar om året. Effekten är 

också långsiktigt hållbar. Även i de tuffaste miljöer beräknas ytskikten ha en 

livslängd på över 50 år.

ThermoBac-laminaten är helt giftfria och har ingen negativ påverkan på miljön.

NORMAL RENGÖRING

Intervallbaserad rengöring Permanent skydd

Regelbunden intervallbaserad decinficering tar sällan bort alla 

bakterier. Överlevande bakterier förökar sig snabbt mellan 

rengöringstillfällena. 

Vid avtorkning kan delar av ytan missas.

ThermoBac ger en oavbruten antibakteriell verkan på både 

dörrbladet och dörrkarmen. Silverjonerna eliminerar 99,9%  

av bakterierna.

ThermoBac ger konstant bakteriebekämpning över hela ytan.

100%

24 h

1
2

3
4

1. Staphylococcus aureus

2. Klebsiella pneumoniae

3. Pseudmonas aeruginosa

4. Escherichia coli

ThermoBacs verkan  
på olika bakterier

6h
12h

18 h
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KONSTANT VERKAN ÖVER HELA DÖRRYTAN



 

Silverjoner

Silverjoner integrerade
i gelcoat-ytan

Glasfiberförstärkt 
polyesterlaminat

DÖRRBLAD
Ytskikt av ThermoBac-laminat och en 

kärna av polyuretanskum resultaterar i 

ett slagtåligt dörrblad med låg vikt och 

antibakteriella egenskaper. 

BESLAG OCH TRYCKEN
Dörren kan förses med beslag som har 

Addion-ytbehandling.

DÖRRKARM
Dörrarna levereras med sträng-

pressade, aluminiumkarmar, alternativt 

med helsvetsade rostfria karmar med 

ThermoBac-lackering.

LAMINATETS UPPBYGGNAD

ThermoBac-dörren bygger på ett glasfiberförstärkt 

polyesterlaminat. 

Laminatet är mycket stryktåligt och helt okänsligt  

för väta. Silverjoner finns integrerade i gelcoaten och 

är således inget som kan tvättas eller torkas bort. 

Den antibakteriella funktionen beräknas, med  

bibehållen funktion, hålla i över 50 år.

ANTIBAKTERIELL VERKAN PÅ HELA DÖRREN
ThermoBac-programmet omfattar ett flertal dörrtyper med antibakteriella egenskaper. Gemensamt för samtliga är  

att dörrbladen har ett laminat innehållande silverjoner som effektivt tar död på bakterier på dörrens yta. Karmarna  

är lackerade med polyester-pulverlack som, likt dörrbladen, innehåller silverjoner. Dörrarna kan dessutom förses med 

trycken, handtag och beslag ytbehandlade med Addion. 

Thermods dörrserie ThermoBac omfattar dörrar med antibakteri-

ella egenskaper för en rad olika miljöer.  ThermoBac-dörrar erbjuds  

för livsmedelsmiljöer som livsmedelsindustri och storkök men också 

för medicinska miljöer som sjukhus, laboratorier, läkemedelsindustri 

och djursjukhus.

Programmet omfattar hygiendörrar och röntgendörrar i både slag-

dörrs- och skjutdörrsutförande. Ett brett standardprogram komplet-

teras med kundanpassade lösningar utifrån speciella behov.

Samtliga ThermoBac-dörrar har ett ytskikt där silverjoner effektivt 

neutraliserar nära 100% av bakterierna på dörrens yta. Tekniken 

är testad, godkänd och noggrant dokumenterad av internationella 

tillsynsmyndigheter. 

Dörrarna levereras med strängpressade aluminiumkarmar, alternativt 

helsvetsade rostfria karmar som är ThermoBac-lackerade.
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GÅNGJÄRN
Dörrarna levereras med ThermoBac-

lackerade gångjärn.



ANVÄNDS I SJUKVÅRDS- OCH LIVSMEDELSMILJÖER
ThermoBac används i medicinska miljöer som sjukhus, laboratorier, läkemedelsindustri och djursjukhus, där spridning av 

multiresistenta bakterier kan leda till svåra konsekvenser. ThermoBac är samtidigt ett utmärkt alternativ för verksamheter 

med öppen hantering av livsmedel. 

MEDICINSKA MILJÖER

LIVSMEDELSMILJÖER

MEDICINSKA MILJÖER

Infektioner orsakade av multiresistenta bakterier orsakar mänskligt  

lidande och enorma vårdkostnader. Genom att eliminera bakterierna  

i ett tidigt skede kan spridningen minimeras. 

Bakteriedödande ThermoBac-laminat ger en konstant bakteriebe-

kämpning inom alla medicinska miljöer. Tekniken är tillämpbar inom 

laboratorier och läkemedelsindustri men framförallt inom sjukvården, 

i synnerhet i direkta behandlingsmiljöer som t.ex operationssalar.

LIVSMEDELSMILJÖER

Bakterietillväxt är ett svårlöst problem även inom livsmedelssektorn 

som omgärdas av hårda regler kring hygien och sterilitet. 

ThermoBac-dörrar är därför en utmärkt lösning inom miljöer som 

t.ex livsmedelsindustri och storkök. 
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HÅLLBART, SÄKERT OCH OFARLIGT
ThermoBac-dörrens laminat uppvisar bakteriedödande egenskaper gentemot flertalet relevanta bakterietyper och är  

noggrant testat enligt gällande europeiska normer. Laminatet har värderats och godkänts sett till hållbarheten i specifika 

miljöer, likaså för sin påverkan på människor och miljö.

OFARLIGT FÖR MÄNNISKOR OCH MILJÖ
Laminatet är testat och godkänt enligt EU:s normer kring biokompatibilitet 

och ekotoxikologi. 

Testerna påvisar att silverjon-tekniken saknar inverkan på människors 

hälsa. Inte heller den yttre mijön påverkas av de material som används.

För ytterligare information om tester, godkännanden och 
certifieringar, besök www.thermobac.se.

•	 Bacillus subtilis 

•	 Burkholderia cepacia 

•	 Clavibacter michiganensis 

•	 Enterococcus faecium 

•	 Erwinia amylovora 

•	 Escherichia coli 

•	 Klebsiella pneumoniae 

•	 Methicillin-resistant 

•	 Staphylococcus aureus (MRSA) 

•	 Pseudomonas aeruginosa 

•	 Pseudomonas fluorescens 

•	 Pseudomonas syringae 

•	 Rhizobium radiobacter  

(Agrobacterium tumefaciens) 

•	 Staphylococcus aureus 

•	 Staphylococcus epidermidis 

•	 Streptococcus mutans

•	 Aspergillus niger 

•	 Aureobasidium pullulans

•	 Aureobasidium pullulans 

LAMINATET ÄR TESTAT OCH GODKÄNT ENLIGT JIS Z 2801/DIN EN ISO 22196, 
ASTM 2180 OCH ASTM 2149 FÖR EFFEKTIV BEKÄMPNING AV: 

•	 Candida albicans 

•	 Fusarium solani

•	 Microdochium nivale

•	 Penicillium funiculosum 

•	 Scopulariopsis brevicaulis 

•	 Streptomyces abikoensis 

•	 Trichophyton mentagrophytes 

•	 Bacteriophage MS2 virus

55

55

55 Den teoretiska livslängden vid normal rengöring är beräknad till 

55 år (vid maximal utsöndring av silverjoner och regelbunden 

rengöring med 0,5% salpetersyra två gånger per dag).

Silverjon-utsöndringen underskrider uppsatta gränsvärden för 

kontakt med livsmedel enligt EU:s regler kring biocid-produkter 

(50 ng/g).

Kondenstester vid 40°C 100% R.H visar inga förändringar på 

materialets eller ytans egenskaper.

LÅNGVARIG EFFEKT OCH HÅLLBARHET
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SPECIALISTEN PÅ GLASFIBERDÖRRAR
Thermod erbjuder snygga och funktionella glasfiberdörrar för miljöer med höga krav på design, 

tålighet och hygien. Vi har ett brett sortiment av standarddörrar men erbjuder också unika  

möjligheter till kundanpassning sett till dörrmått, färgval och funktionalitet.

THERMOD AB

Söderborgsvägen 32, 671 95 Klässbol
Tel: 0570 - 72 74 70  E-post: info@thermod.se
www.thermod.se


