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A benyújtott anyagminta jellemzői 

 
Szakvélemény kérelmezője:  Advanced Materials JTJ s.r.o. 

    273 01 Kamenné Žehrovice 23 

 

Feldolgozza:    Pavel Šefl 

    (E-mail: pavel.sefl@amtjt.com, Tel. 724 339 369) 

 

Beszállító:    Advanced Materials JTJ s.r.o. 

273 01 Kamenné Žehrovice 23 

 

Anyagminta leírása (megrendelő adatai alapján): 

Összesen 50 db  2,5 x 2,5 cm méretű anyagmintát szállítottak, melyek hátoldalára van gravírozva az 

adott anyagminta száma: 1-3 és 11-25 anyagminták - Biomax 1 (összesen 18 db), 4-6 és 26-40 

anyagminták - Biomax 2 (összesen 18 db), 7 - FN1 anyagminta (1 db), 9-10 - FN2 anyagminták (2 

db), 8 és 41-50 - Referenciák / kezeletlen üveg - ellenőrzésképpen használt / (11 db) 

Elégtelen mennyiség miatt nem keröltek tesztelésre az FN1 és FN2 anyagmintákat. 

  

Beküldött dokumentáció: 

Nincs adat. 

 

A szakvélemény tárgya a benyújtott minták laboratóriumi kísérletekben előforduló antibakteriális és 

antifungális hatékonyságának értelmezése volt. 

 

Advanced Materials JTJ s.r.o. cég által kiszállítva „Biomax 1“ anyagmintán végzett 

laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek értelmezése: 

 

A „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája bakteriális hatást gyakorolt a 36±1 °C fok hőmérsékletű és 

több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

 

A „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus élesztőgombák képviselőjére (Candida 

albicans) nem gyakorolt levurocid (mikroszkópikus élesztő gombára fungicid) hatást 36±1 °C fok 

hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével 

sem. Valamint a penész gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható 36±1 °C 

fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) levurocid (mikroszkópikus élesztő gombára 

fungicid) hatást gyakorolt a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

 

A „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus fonalas gombák képviselőjére - penészek 

(Aspergillus brasiliensis) nem gyakorolt fungális hatást a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 

90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra és 3 nap elteltével sem. Valamint a penész 

gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható 36±1 °C fok hőmérsékletű és több 

mint 90% relatív  páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 
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Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus fonalas 

gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) fungális hatást gyakorolt a 20-25 °C 

fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 3 nap elteltével. 

 

A „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája nem gyakorolt sporocid hatást a Bacillus subtilis baktérium 

spórákra a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével sem. Valamint a baktérium spórákra gyakorolt sporocid 

hatás sem volt tapasztalható 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

A „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája nem gyakorolt sporocid hatást a Bacillus subtilis baktérium 

spórákra a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 24 óra elteltével sem. 

 

Advanced Materials JTJ s.r.o. cég által kiszállítva „Biomax 2“ anyagmintán végzett 

laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek értelmezése: 

 

A „Biomax 2“  tesztelt anyagmintája nem gyakorolt bakteriális hatást a a 36±1 °C fok 

hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

A „Biomax 2“  tesztelt anyagmintája tesztelt anyagmintája antibakteriális hatást gyakorolt a 36±1 

°C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra 

elteltével. 

 

A „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus élesztőgombák képviselőjére (Candida 

albicans) nem gyakorolt levurocid (mikroszkópikus élesztő gombára fungicid) hatást 36±1 °C fok 

hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével 

sem.  

Valamint a penész gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható 36±1 °C fok 

hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

A „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus élesztőgombák képviselőjére (Candida 

albicans) antilevurocid (mikroszkópikus élesztő gombára fungicid) hatást gyakorolt a 36±1 °C 

fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

 

A „Biomax 2“  tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus fonalas gombák képviselőjére - penészek 

(Aspergillus brasiliensis) nem gyakorolt antifungális hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) 

a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra 

és 3 nap elteltével sem.  

 

A „Biomax 2“  tesztelt anyagmintája nem gyakorolt sporocid hatást (referenciás ellenőrzéssel 

ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 

90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével sem. 

 

  



 

Az anyagminták nem voltak vizsgálva tisztító tulajdonságok, maró-, mérgező hatás, irritáció és 

munkahelyi biztonság szempontjából. 

 

Jelen szakvélemény csak a benyújtott anyagmintákra vonatkozik, és vizsgálatukból levont 

következtetések csak azonos típusú más termékekre alkalmazhatók, ha összetételük és tulajdonságuk 

teljes mértékben megfelelnek az általunk vizsgált anyagmintáknak. A teszt eredményei csak a 

protokollban meghatározott anyagmintára vonatkoznak, és nem helyettesítik más dokumentumokat. A 

protokoll teljes egészében csak a vizsgáló laboratórium írásbeli hozzájárulásával reprodukálható. 

 

 

Antimikrobiális aktivitás megállapítása 

 az ISO 22196 alapján  

a kapott Biomax 1 és Biomax 2 minta anyagokon  

 
1. A műanyag (mesterséges) és egyéb nem porózus felületek (anyagok) antibakteriális 

aktivitásának meghatározására szolgáló kvantitatív módszer, érintkezési módszer az 

ISO 22196: 2011 alapján. 

 

Az alkalmazott módszereket nem akkreditálták a ČSN EN ISO/IES 17025 alapján. 

 

Eredmények - nem akkreditált módszerek: 

 

Lásd melléklet (1- 12. sz. táblázat). 

  

Advanced Materials JTJ s.r.o. cég által kiszállítva „Biomax 1“ anyagmintán végzett 

laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek értelmezése: 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája bakteriális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os 

relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) nem gyakorolt levurocid (mikroszkópikus élesztő 

gombára fungicid) hatást 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével sem.  

Valamint a penész gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás 

ellenőrzéssel ellentétben) 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) antifungális hatást (mikroszkópikus élesztő 

gombára fungicid) gyakorolt a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

 



 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég  „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

fonalas gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) nem gyakorolt fungális hatást 

(referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra és 3 nap elteltével sem.  

Valamint a penész gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás 

ellenőrzéssel ellentétben) 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég  „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

fonalas gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) antifungális hatást gyakorolt 

(referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 3 nap elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég  „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája nem gyakorolt sporocid 

hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra a 20-25 °C fok 

hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével 

sem.  

Valamint a baktérium spórákra gyakorolt sporocid hatás sem volt tapasztalható (referenciás 

ellenőrzéssel ellentétben) 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

antisporocid hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra 

a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-osrelatív  páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra 

elteltével sem. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“  tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

bakteriális hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 

90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája antibakteriális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os 

relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) nem gyakorolt levurocid (mikroszkópikus élesztő 

gombára fungicid) hatást 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével sem.  

Valamint a penész gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás 

ellenőrzéssel ellentétben) 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "„Biomax 2“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) antifungális (mikroszkópikus élesztő gombára 

fungicid) hatást gyakorolt a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus fonalas 

gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) nem gyakorolt fungális hatást 

(referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra és 3 nap elteltével sem.  



 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

antisporocid hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra 

a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 

óra elteltével sem.  

 

 

Szakirodalom:  

1. Standardní metoda pro hodnocení dezinfekční účinnosti chemických látek.  

AHEM, 1. sz. melléklet, 1985, 1 - 25. oldal 

2. Melicherčíková, V. Sterilizace a dezinfekce 

Galén, 2015 

3. EA - 4/12 - Akreditace mikrobiologických laboratoří /Dokumenty EA (EA - Evropská 

spolupráce pro akreditaci)/ - doplňuje ISO/IEC 17025 

4. ISO 22196:2011 - Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-

porous surfaces 

5. Japanese Industrial Standard JIS Z 2801-2010 - Antimicrobial products - Test for 

antimicrobial activity and efficacy 

  

 

  



 

Melléklet:  

 

Alkalmazott módszer: A műanyag (mesterséges) és egyéb nem porózus felületek 

antibakteriális aktivitásának meghatározására szolgáló kvantitatív módszer az ISO 22196: 

2011 alapján módosítva. 

 

A kísérletet 2017. május 31 és 2017. június 16- között  került végrehajtásra. 

 

Tesztelt mikroorganizmusok: (lásd A táblázat) 

 

A táblázat 

 

Faj Megjelölés 

 Staphylococcus aureus  ATCC 6538, CCM 4516 

 Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, CCM 7930, CNCTC 6010 

Escherichia coli ATCC 10536, CCM 3988, CNCTC Ec 326/71 

Candida albicans ATCC 10231, CCM 8215 

Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, CCM 8222 

Bacillus subtilis (spórák) ATCC 6633, CCM 1999, CNCTC 5610 

 Megjegyzés:  

 

CCM - Czech Collection of Microorganisms 

CNCTC - Czech National Collection of Type Cultures  

ATCC - American Type Culture Collection  

 

 

Vegyszerek és reagensek: 

Tápanyag-tányérok (vér-agar, tripton-szója, agar, Sobouraud-agar) 

Trypticase Soy Broth, semlegesítőszer (Tween 80 - 0,3%, cisztein - 0,1%, hisztidin - 0,5%, nátrium-

simatán - 0,5% hígítószerben), NaCl, desztillált víz. 

 

Fogyóeszközök 

Steril Erlenmeyer lombik (50 ml), a megrendelő által szállított vizsgálati anyagok, steril üveg pipetták, 

steril csipeszek, steril mintavevő pálca, laboratóriumi üveg, jelölő filcek, Petri-csészék, steril fedőfóliák 

(20 x 20 mm) 

 

Készülékek és kiegészítő berendezések: 

Lamináris doboz (Clean - Air - Car (E/S) 3D-V-T), BMT Incucell termosztát (35-37 °C-on), hőmérő, 

BT 120 M termosztát (24±2°C-on), gázégő, kémcsőtartók, rázógép, exszikkátor, Thermo-

Hygrometer/Logger 

  



 

Ejárás módszere: 

 

A kísérletben használt mikroorganizmus kiindulási szuszpenzióinak előállítását az SOP-

NRL/DS-01 alapján került elvégzésre. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég Biomax 1, Bomax 2 tesztelt anyagmintája (kb. 2,5 x 2,5 

cm méretben szállítva) és referenciája (ellenőrző számmal ellátott csiszolt üveg) 5 és 24 órás 

időkitettségbe kerultek tesztelésre négy ismétlésben (mikroszkopikus fonalat gombák - 

penészek /Aspergillus brasiliensis/- reprezentatív vizsgálatához / a hatás időtartama 24 óra és 

3 nap volt). 

 

A minták felső oldala,ahol az anyag rögzítve van, 50 µl teszt szuszpenzióval lett megfertőzve 

(a hordozó alsó részén található a minta száma), 20x20mm-es steril fóliával le lett takarva, a 

fólia finoman le lett nyomva, így a teszt szuszpenzió az oldalalsó irányokba is szét lett nyomva. 

 

Mind a anyagmintákat, mind az ellenőrzés során: 

a) az exszikkátorba lett helyezve és az expozíció teljes ideje alatt 20-25 °C hőmérsékleten és 

90% feletti relatív páratartalom mellett figyelték meg. (Aspergillus brasiliensis és Bacillus 

subtilis /spórák/  

b) az exszikkátorba lettek helyezve 36±1 °C körülmények között és 90% -nál nagyobb relatív 

páratartalom mellett. (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli és 

Candida albicans).  

 

Az összes tesztelési vagy ellenőrzési fertőzés minta, beleértve a takaró fóliát is a vizsgálati időt 

követően steril kónikus műanyag kémcsőbe lett helyezve 20ml semlegesítővel együtt (úgy, 

hogy az az egész hordozót ellepje), továbbá rázva lett (30 másodpercen keresztül) és ezt 

követően sor került az adott agaron a megfelelő hőmérsékleten történő számbavételezésre. 

 

A számlálást követően megtörtént az eredmény leolvasása. Az eredményt tartalmazó 

táblázatban feltüntetésre került a cfu teljes növekedése az egyes tesztelt mikrobákon elvégzett 

4 ismétlő vizsgálat esetében (teljes fertőzött terület 1600mm2 és a teszt szuszpenzió 

mennyisége 200 μl). 

 

  



 

Melléklet (eredmények):  

 

1. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 1 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 36±1 °C 

Tesztelt mikroba: Staphylococcus aureus  

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 1" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 7,32 x 106 6,86 0 - > 6,86 

24 óra 5,88 x 106 6,77 0 - > 6,77 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108-9 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 1" tesztelt anyagmintája bakteriális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-pozitív baktériumok képviselőjére 

(Staphylococcus aureus) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 5 logot, ami biztosítja a bakteriális hatást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 2 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 36±1 °C 

Tesztelt mikroba: Staphylococcus aureus  

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 2" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 7,32 x 106 6,86 1,96 x 104 4,29 2,57 

24 óra 5,88 x 106 6,77 7,35 x 104 3,87 2,9 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108-9 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

bakteriális hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-pozitív baktériumok 

képviselőjére (Staphylococcus aureus) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

A mikroorganizmusok számának csökkenése nem érte el a 5 logot, ami biztosítja a bakteriális 

hatást. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

antibakteriális hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-pozitív baktériumok 

képviselőjére (Staphylococcus aureus) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 5 óra elteltével (ebben az időszakban a mikroorganizmusok 

számának csökkenése nem érte el a 2,57 logot) és 24 óra elteltével (ebben az időszakban a 

mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 2,9 logot) 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 1 logot,  ami minimális értékként van 

meghatározva az antibakteriális hatás igazolása során. 

 

 

 

  



 

3. sz. táblázat 

f 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 1 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 36±1 °C 

Tesztelt mikroba: Pseudomonas aeruginosa 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 1" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 3,16 x 106 6,5 10 1 5,5 

24 óra 1,7 x 106 6,23 0 - > 6,23 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108-9 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 1" tesztelt anyagmintája bakteriális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-negatív baktériumok képviselőjére 

(Pseudomonas aeruginosa) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 5 logot, ami biztosítja a bakteriális hatást. 

 

 

 

 

 

  



 

4. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 2 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 36±1 °C 

Tesztelt mikroba: Pseudomonas aeruginosa 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 2" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 3,16 x 106 6,5 3,24 x 103 3,51 2,99 

24 óra 1,7 x 106 6,23 1,67 x 103 3,22 3,01 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108-9 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

bakteriális hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-negatív baktériumok 

képviselőjére (Pseudomonas aeruginosa) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os 

relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

A mikroorganizmusok számának csökkenése nem érte el a 5 logot, ami biztosítja a bakteriális 

hatást. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

antibakteriális hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-negatív baktériumok 

képviselőjére (Pseudomonas aeruginosa) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os 

relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 óra elteltével (ebben az időszakban a 

mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 2,99 logot) és 24 óra elteltével (ebben az 

időszakban a mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 3,01 logot) 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 1 logot,  ami minimális értékként van 

meghatározva az antibakteriális hatás igazolása során. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

5. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 1 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 36±1 °C 

Tesztelt mikroba: Escherichia coli 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 1" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 7,82 x 106 6,89 0 - > 6,89 

24 óra 6,19 x 106 6,79 0 - > 6,79 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108-9 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 1" tesztelt anyagmintája bakteriális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-negatív baktériumok képviselőjére 

(Escherichia coli) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 5 logot, ami biztosítja a bakteriális hatást. 

 

 

  



 

6. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 2 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 36±1 °C 

Tesztelt mikroba: Escherichia coli 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 2" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 7,82 x 106 6,89 8,16 x 102 2,91 3,98 

24 óra 6,19 x 106 6,79 3,99 x 102 2,6 4,19 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108-9 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

bakteriális hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-negatív baktériumok 

képviselőjére (Escherichia coli) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

A mikroorganizmusok számának csökkenése nem érte el a 5 logot, ami biztosítja a bakteriális 

hatást. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája antibakteriális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a gram-negatív baktériumok képviselőjére 

(Escherichia coli) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 óra elteltével (ebben az időszakban a mikroorganizmusok számának 

csökkenése elérte a 3,98 logot) és 24 óra elteltével (ebben az időszakban a mikroorganizmusok 

számának csökkenése elérte a 4,19 logot) 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 1 logot, ami minimális értékként van 

meghatározva az antibakteriális hatás igazolása során. 

 

 

 

  



 

7. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 2 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 36±1 °C 

Tesztelt mikroba: Candida albicans 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 2" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 1,19 x 105 5,07 1,28 x 105 5,11 -0,04 

24 óra 1,93 x 105 5,29 6,02 x 102 2,78 2,51 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108-9 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) nem gyakorolt levurocid (mikroszkópikus 

élesztő gombára fungicid) hatást 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével sem. Valamint a penész gombákra 

gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) 36±1 

°C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

A mikroorganizmusok számának csökkenése nem érte el a 4 logot, ami biztosítja a levurocid 

(penész gomba elleni fungicid) hatást. A mikroorganizmusok számának csökkenése nem érte 

el a 1 logot, ami minimális értékként van meghatározva a penészgombákra gyakorolt 

antifungális hatás igazolása során. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) antifungális (mikroszkópikus élesztő 

gombára fungicid) hatást gyakorolt a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra elteltével (ebben az időszakban a mikroorganizmusok 

számának csökkenése elérte a 2,51 logot). 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 1 logot, ami minimális értékként van 

meghatározva a penészgombákra gyakorolt antifungális hatás igazolása során. 

 

  



 

8. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 1 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 36±1 °C 

Tesztelt mikroba: Candida albicans 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 1" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 1,19 x 105 5,07 5,51 x 104 4,74 0,33 

24 óra 1,93 x 105 5,29 3,41 x 102 2,53 2,76 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108-9 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 1" tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) nem gyakorolt levurocid (mikroszkópikus 

élesztő gombára fungicid) hatást 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével sem. Valamint a penész gombákra 

gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) 36±1 

°C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

A mikroorganizmusok számának csökkenése nem érte el a 4 logot, ami biztosítja a levurocid 

(penész gomba elleni fungicid) hatást. A mikroorganizmusok számának csökkenése nem érte 

el a 1 logot, ami minimális értékként van meghatározva a penészgombákra gyakorolt 

antifungális hatás igazolása során. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 1" tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) antifungális (mikroszkópikus élesztő 

gombára fungicid) hatást gyakorolt a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra elteltével (ebben az időszakban a mikroorganizmusok 

számának csökkenése elérte a 2,76 logot). 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 1 logot, ami minimális értékként van 

meghatározva a penészgombákra gyakorolt antifungális hatás igazolása során 

 

 

  



 

9. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 1 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 20-25 °C 

Tesztelt mikroba: Aspergillus brasiliensis 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 1" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

24 óra 4,61 x 104 4,66 1,93 x 104 4,29 0,37 

3 nap 4,17 x 104 4,62 4,16 x 103 3,62 1 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 107-8 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 1" tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

fonalas gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) nem gyakorolt fungális 

hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os 

relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra és 3 nap elteltével sem. Valamint a penész 

gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás ellenőrzéssel 

ellentétben) 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

A penész spórák számának csökkenése nem érte el a 4 logot, ami biztosítja a  mikroszkopikus 

fonalas gombák elleni fungális hatást. A penész spórák számának csökkenése nem érte el a 1 

logot, ami minimális értékként van meghatározva a mikroszkopikus fonalas gombákra - 

penészekre gyakorolt antifungális hatás igazolása során. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 1" tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

fonalas gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) antifungális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 

90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 3 nap elteltével (ebben az időszakban a 

mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 1 logot). 

A mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 1 logot, ami minimális értékként van 

meghatározva a fonalas gombák - penészek gyakorolt antifungális hatás igazolása során. 

 

 

 

 

 

 

  



 

10. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - Biomax 2 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 20-25 °C 

Tesztelt mikroba: Aspergillus brasiliensis 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 2" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

24 óra 4,61 x 104 4,66 6,22 x 104 4,79 -0,11 

3 nap 4,17 x 104 4,62 4,88 x 104 4,69 -0,07 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 107-8 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

fonalas gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) nem gyakorolt fungális 

hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-

os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra és 3 nap elteltével sem.  

A penész spórák számának csökkenése nem érte el a 4 logot, ami biztosítja a  mikroszkopikus 

fonalas gombák elleni fungális hatást. A penész spórák számának csökkenése nem érte el a 1 

logot, ami minimális értékként van meghatározva a mikroszkopikus fonalas gombákra - 

penészekre gyakorolt antifungális hatás igazolása során. 

 

  



 

11. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - "Biomax 1" baktérium spórák ellen 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 20-25 °C 

Tesztelt mikroba: Bacillus subtilis spórák 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 1" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 1,19 x 105 5,08 11,3 x 105 5,05 0,03 

24 óra 9,41 x 104 4,97 8,71 x 104 4,94 0,03 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 1" tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

sporocid hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra a 

20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 

óra elteltével sem. 

A baktérium spórák számának csökkenése nem érte el a 3 logot, ami biztosítja a  sporocid 

hatást.  

A baktérium spórák számának csökkenése nem érte el a 1 logot, ami minimális értékként van 

meghatározva bakteriális spórákkal szembeni hatás igazolása során. 

 

 

 

 

. 

 

 

  



 

12. sz. táblázat 

 

A minta antibakteriális hatásának tesztelése - "Biomax 2" baktérium spórák ellen 

Tesztmódszer: az ISO 22196 alapján módosítva 

Teszthőmérséklet: 20-25 °C 

Tesztelt mikroba: Bacillus subtilis spórák 

időbeli mikrobák számának növekedése 

kitétel ellenőrzés - referencia üveg (K) "Biomax 2" (P) csökkenés 

 cfu-ban log-ban cfu-ban log-ban K - P 

5 óra 1,19 x 105 5,08 2,73 x 104 4,44 0,64 

3 nap 9,41 x 104 4,97 9,14 x 103 3,96 1,01 

Ellenőrzés - referencia üveg 

CFU - Colony Forming Unit (kolóniaképző egység) 

A teszt-szuszpenzió kezdeti koncentrációja: 108 cfu/ml 

 

Teszteredmény: 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

sporocid hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra a 

20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 

óra elteltével sem. Valamint a baktérium spórákra gyakorolt sporocid hatás sem volt 

tapasztalható (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 

90% relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

A baktérium spórák számának csökkenése nem érte el a 3 logot, ami biztosítja a  sporocid 

hatást. A baktérium spórák számának csökkenése nem érte el a 1 logot, ami minimális értékként 

van meghatározva bakteriális spórákkal szembeni hatás igazolása során. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "Biomax 2" tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

sporocid hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra a 

20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra 

elteltével sem (ebben az időszakban a mikroorganizmusok számának csökkenése elérte a 1,01 

logot). 

A baktérium spórák számának csökkenése elérte a 1 logot, ami minimális értékként van 

meghatározva bakteriális spórákkal szembeni hatás igazolása során. 

 

  



 

Advanced Materials JTJ s.r.o. cég által kiszállítva „Biomax 1“ anyagmintán végzett 

laboratóriumi vizsgálatok teljes eredménye: 

  

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája bakteriális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os 

relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) nem gyakorolt levurocid (mikroszkópikus élesztő 

gombára fungicid) hatást 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével sem.  

Valamint a penész gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás 

ellenőrzéssel ellentétben) 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) antifungális hatást  (mikroszkópikus élesztő 

gombára fungicid) gyakorolt a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég  „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

fonalas gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) nem gyakorolt fungális hatást 

(referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra és 3 nap elteltével sem.  

Valamint a penész gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás 

ellenőrzéssel ellentétben) 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég  „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

fonalas gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) antifungális hatást gyakorolt 

(referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 3 nap elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég  „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája nem gyakorolt sporocid 

hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra a 20-25 °C fok 

hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével 

sem.  

Valamint a baktérium spórákra gyakorolt sporocid hatás sem volt tapasztalható (referenciás 

ellenőrzéssel ellentétben) 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 1“ tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

antisporocid hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra 

a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra 

elteltével sem. 

  



 

Advanced Materials JTJ s.r.o. cég által kiszállítva „Biomax 2“ anyagmintán végzett 

laboratóriumi vizsgálatok teljes eredménye: 

  

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“  tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

bakteriális hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 

90%-os relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája antibakteriális hatást 

gyakorolt (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os 

relatív páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) nem gyakorolt levurocid (mikroszkópikus élesztő 

gombára fungicid) hatást 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 és 24 óra elteltével sem.  

Valamint a penész gombákra gyakorolt antifungális hatás sem volt tapasztalható (referenciás 

ellenőrzéssel ellentétben) 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90% relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 5 óra elteltével. 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég "„Biomax 2“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus 

élesztőgombák képviselőjére (Candida albicans) antifungális (mikroszkópikus élesztő gombára 

fungicid) hatást gyakorolt a 36±1 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív páratartalmú 

tesztkörnyezetben 24 óra elteltével. 

 

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája a mikroszkopikus fonalas 

gombák képviselőjére - penészek (Aspergillus brasiliensis) nem gyakorolt fungális hatást 

(referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív 

páratartalmú tesztkörnyezetben 24 óra és 3 nap elteltével sem.  

Az Advanced Materials JTJ s.r.o. cég „Biomax 2“ tesztelt anyagmintája nem gyakorolt 

antisporocid hatást (referenciás ellenőrzéssel ellentétben) a Bacillus subtilis baktérium spórákra 

a 20-25 °C fok hőmérsékletű és több mint 90%-os relatív  páratartalmú tesztkörnyezetben 5 és 

24 óra elteltével sem.  

 


