
Balsan SilverCare® biedt een natuurlijke bescherming tegen bacteriën en huisstofmijt. 

 

De Balsan  

S i lverCare® bescherming,  

op basis  van z i lver ionen,  

t rekt  diep in de vezels 

van het tapi j t  en k apselt  

de tapi j tvezel  in met  

een langdur ige 

beschermingslaag.

beschermt uw gezin
 (op een natuurlijke en duurzame wijze) 

Een genot voor uw voeten.



Wanneer u een gezonde en langdurige bescherming wilt, kiest u voor Balsan SilverCare®…

Voor meer informatie: 
www.belakos.nl

Belakos is de officiële leverancier van de Balsan SilverCare® 
producten voor de Nederlandse markt.

Goedgekeurd door baby’s…

…en in  
samenwerking met

SaNitized



Bijna 30% van de bevolking heeft last van verkoudheid veroorzaakt door een allergie, terwijl dat in 1968 maar 
3,8% was. de belangrijkste oorzaak hiervan is onze huidige levenswijze: nieuwe allergenen (zoals exotische 
planten en fruit), langdurig verblijven in ruimtes die niet gelucht worden, uitlaatgassen, passief roken, stress, 
vitaminegebrek en overgewicht zijn allemaal factoren die dit in de hand werken.

de consument kan nu zelf iets doen om te zorgen voor een gezonde, comfortabele leefomgeving en een goede 
hygiëne in huis. Balsan heeft als fabrikant van textiele vloerbedekking Balsan SilverCare® ontwikkeld, een tapijt-
bescherming op basis van zilverionen. zo wordt op efficiënte wijze de strijd met de bacteriën, huisstofmijten en 
nare luchtjes aangegaan.
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de engelse term «Care» doet denken aan verzorging en welzijn 
en benadrukt het algemeen comfort in huis, terwijl «Silver» een 
garantie is voor veiligheid en al eeuwenlang gebruikt wordt  
voor bacteriebestrijding. 

Niet alle bacteriën zijn nuttig  
voor de mens! Sommige wel,  
zoals bacteriën die nodig zijn voor 
de bereiding van kaas of voor het  
conserveren van voedingsmiddelen.  
Maar er zijn een heleboel ziektekiemen  
die infecties kunnen veroorzaken als  
cholera en tuberculose. Ook de bacteriën 
op de vloer  kunnen schadelijk zijn.  
Omdat we bijna 70% van onze tijd  
binnenshuis doorbrengen, adviseren we 
tapijt met Balsan Silvercare® bescherming. 
Hiermee wordt de luchtkwaliteit in uw huis  
aantoonbaar verbeterd.

Bacteriën zijn 
nuttig in het 

dagelijks leven.  
Waarom moet  

er dan een  
beschermingslaag 

op het tapijt  
worden  

aangebracht 

? 

Vraag: Antwoord:

Waarom Balsan SilverCare® ?
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door de luchtvochtigheid komen de zilverionen langzaam vrij  
en dringen door in de bacteriën die gedood worden.

Bacteriën
Luchtvochtigheidzijaanzicht

SilverCare  
beschermingslaag 

met zilvermineralen

tapijtgaren

Onderkant van het tapijt

Hoe werkt het ?

Balsan tapijt is hygiënisch en schoon wanneer het de fabriek verlaat. Maar vervolgens wordt het tapijt na installatie in 
uw huis blootgesteld aan de dagelijkse activiteiten. Balsan SilverCare® wordt tijdens het productieproces aangebracht 
en doodt direct bacteriën en stopt de ontwikkeling van huisstofmijt.
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Balsan SilverCare® is een bescherming  
op basis van zilvermineralen. Zilver  
is in de natuur te vinden als minerale
grondstof. Balsan SilverCare® bestrijdt
op natuurlijke wijze bacteriën en
huisstofmijten.

Waarop is  
Balsan  

SilverCare®  
gebaseerd

? 

Vraag: Antwoord:

2

Luchtvochtigheid

tapijtgaren

Bacteriën

Vrijkomen 
van zilver 
ionen

Bovenaanzicht

SilverCare  
beschermingslaag 

met zilvermineralen



de zilverionen trekken diep in het Balsan 
tapijt en bedekken de vezels met een langdurige 

beschermingslaag. door de luchtvochtigheid 
komen ze vervolgens langzaam vrij en rekenen 

ze op natuurlijke wijze af met bacteriën, 
huisstofmijt en nare luchtjes.

De gemiddelde grootte van de  
vaste deeltjes van een zilvermineraal is  
ongeveer 400 nanometer. Nanodeeltjes  
zijn veel kleiner, tussen 0 en 100 nanometers. 
Balsan SilverCare® wordt dus niet beschouwd 
als nanotechnologie.  Van nanotechnologiën, 
die weliswaar nieuwe en interessante  
resultaten kunnen opleveren, weten we nog  
niet alles. Zo onderzoekt men bijvoorbeeld 
nog of hun kleine omvang bepaalde   
gezondheisrisico’s voor organismen  
oplevert, wat bij Balsan SilverCare®  
niet het geval is.

Kan de  
Balsan  

SilverCare®  
bescherming  

beschouwd  
worden als  

nano- 
technologie

? 

Vraag: Antwoord:
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Balsan SilverCare®: een genot voor uw voeten.

a. Een langdurige en gezonde bescherming

de Balsan Silvercare bescherming staat garant voor welzijn en rust. zilverionen worden 
al jarenlang met succes gebruikt door de cosmetische industrie en zorgen nu ook voor 
optimale hygiëne en comfort op de vloer.

b. Een efficiënte bescherming tegen bacteriën, nare luchtjes en stofmijt 

Balsan SilverCare® werkt:
•  door de bacteriën te blokkeren, bijvoorbeeld de stafylokok en de klebsiella. Zilverionen werden al in de oudheid 

gebruikt vanwege hun conserverende werking. artsen zijn al heel snel zilver of zilvercomponenten gaan gebruiken 
om wonden te desinfecteren en te verzorgen.

•  tegen onaangename luchtjes veroorzaakt door gisting, ontbinding van bepaalde bacteriën of de werking van be-
paalde microben. 

•  en indirect tegen stofmijten door hun voedselketen te doorbreken. De zilverionen kunnen het aantal stofallerge-
nen reduceren. 

de beste methode voor onderhoud van Balsan SilverCare® is regelmatig stofzuigen met een stofzuiger met HePa-
filter (High efficiency Particulate air Filter), die in één keer zuigen minstens 99,97 % van de deeltjes opzuigt met 
een diameter van 0,3 μm of groter. een stofzuiger met een roterende borstel geeft door de mechanische werking 
optimaal resultaat.
We adviseren u tevens om één keer per dag de kamers luchten. dit verbetert de kwaliteit van de lucht binnenshuis 
aanzienlijk.
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c. Een betere luchtkwaliteit in uw huis

tapijt is de beste vloerafwerking voor een goede luchtkwaliteit in uw huis.

ideeën over de relatie  
tussen vaste vloerbedekking  
en allergieën zijn moeilijk  
de wereld uit te helpen!

tapijt is tegenwoordig de enige  
vloerbedekking die de verspreiding van stof  
en dus van allergenen in de lucht tegengaat. 

Maar tapijt  
is toch een ware 

broedplaats voor 
huisstofmijt?

de daaB (deutscher allergie- 
und asthmabund e.V.: duitse 
Vereniging voor astma en  
allergieën), heeft de positieve 
werking van tapijt duidelijk 
naar voren gebracht tijdens de 
allergie en astmaconferentie  
die op 18 juni 2005 in düs-
seldorf gehouden werd. Uit 
onderzoek van de daaB blijkt 
dat de gemiddelde concen-
tratie fijnstof in de lucht van 
een kamer met een harde 
vloerbedekking 62,9 μg/m3 
is. dit is hoger dan de door de  
europese richtlijn (1999/30/
Ce) toegestane hoeveelheid 
van 50μg/m3, terwijl deze  
zelfde concentratie twee keer 
zo laag is met een textiele 
vloerbedekking: 30,4 μg/m3. 

een ander onderzoek, dat in 
zweden  is gedaan, heeft tevens  
aangetoond dat het aantal  
allergische personen met 6 
vermenigvuldigd is terwijl het 
gebruik van tapijtvloeren in 
dit land de afgelopen 25 jaar 
drie keer lager is geworden.
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Het filterend effect van tapijt zorgt ervoor dat stof vastgehouden wordt.  Hierdoor komt het niet in de lucht terecht 
en kan het dus ook niet ingeademd worden.  We weten eveneens dat het reinigen van een harde vloer met water de  
luchtvochtigheid verhoogt, wat de vorming van schimmel en dus allergenen in de lucht in de hand werkt.

tapijt kan dus het dagelijks leven van personen die allergisch zijn voor 
huisstofmijt aanzienlijk verbeteren, in tegenstelling tot andere soorten 
vloerbedekking die bij de minste luchtverplaatsing juist zorgen voor  
stofdeeltjes in de lucht!
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Tapijt Harde en gladde vloeren 



Balsan tapijt heeft het duitse Gut label, dat garandeert
dat deze geen giftige substanties bevatten en dat de 
VOC uitstoot (vluchtige organische verbindingen) 
lager dan 300 µg/m3 is.
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Balsan Protect® 
(beschermingsbe-
handeling tegen  
vuil en vlekken) en 
Balsan SilverCare® 
staan voor  
optimaal comfort 
en veiligheid.

Zilverionen
reageren

op de
luchtvochtigheid.

Brengt dat de
gezondheid niet

in gevaar? Kan  
het tapijt door  

middel van  
sproeiextractie  

gereinigd  
worden 

? 

Vraag: Antwoord:
De eigenschappen van zilver zijn  
al sinds de oudheid bekend. Het  
gebruik is veilig, tenzij u enorm grote  
hoeveelheden zou binnenkrijgen, wat  
niet het geval is bij het Balsan Silvercare®  
tapijt. U kunt dus heerlijk en onbezorgd  
genieten op uw tapijt! De voorraad  
zilverionen in de Balsan SilverCare®  
beschermingslaag komt langzaam vrij en 
geeft de gehele levensduur van het tapijt 
optimale bescherming, ook na meerdere  
intensieve periodieke reinigingsbehandelin-
gen. Gebruikstests hebben aangetoond  
dat ook op de lange termijn de  
werking doeltreffend is.



Allergieën beter begrijpen: Balsan, partner van het Pasteur Instituut.4
Balsan is de Franse marktleider op het gebied van textiele vloerbedekking en zet zich in voor milieubehoud, welzijn
en gezondheid. daarom ondersteunen ze het onderzoek in het Pasteur instituut en in het bijzonder de onderzoeks-
afdeling cel- en moleculaire allergologie, die onder leiding staat van dr. Marc daëron.

« Toen we de Balsan SilverCare® serie hebben gecreëerd, wilden we een stapje verder gaan. Een product uitvinden dat het 
aantal stofallergenen beperkt is één, maar het onderzoek ernaar ondersteunen is nog veel beter! Balsan kan met een gerust 
hart aan de klanten laten weten dat ze door de aankoop van een Balsan SilverCare product, onderzoek mogelijk maken in het 
Pasteur Instituut », legt Gilles Guillaume uit, algemeen directeur bij Balsan.

3 vragen aan dr. Marc Daëron
Gesprek met 
dr. Marc Daëron, 
hoofd van de 
afdeling cel- en  
moleculaire 
allergologie aan het 
Pasteur instituut

Antwoord: Omdat de laatste 40 tot 50 jaar allergieën steeds vaker en in steeds ernstigere mate voorkomen, waardoor 
ze in de ontwikkelde landen een gevaar voor de volksgezondheid zijn geworden. Het Pasteur Instituut heeft naast een 
Medisch Centrum waar het allergiepatiënten behandelt, ook verschillende onderzoeksafdelingen. Op de afdeling Immu-
nologie is het eerste antihistaminicum (een middel om een allergische reactie te remmen) ontdekt en wordt de normale 
en pathologisch werking van het immuunsysteem bestudeerd. Omdat wij de oorzaken van allergieën niet kunnen ach-
terhalen, kunnen wij slechts de symptomen ervan behandelen, wat niet altijd lukt en wat vaak gepaard gaat met bijwer-
kingen. We moeten dus onderzoeken waar het verschil in immuunrespons zit tussen een allergisch en een niet-allergisch 
persoon, en een verklaring voor deze verschillen zien te vinden. Ons uiteindelijke doel is natuurlijk om direct de oorzaak 
van een allergie te behandelen.

Antwoord: Over het algemeen proberen we te achterhalen hoe de antilichamen functioneren, wat hun biologisch effect 
is. Antilichamen alléén hebben eigenlijk niet veel effect. Om te kunnen werken, moeten ze op receptoren bevestigd zijn, die 
door de cellen gedragen worden. Deze cellen worden zo biologisch actief. We hebben ontdekt dat afhankelijk van de recep-
toren waar ze zich op bevestigen en afhankelijk van de cel die deze receptoren draagt, dezelfde antilichamen verschillende
reacties kunnen hebben. Antilichamen zijn namelijk niet altijd een bescherming, ze kunnen ook ziektes veroorzaken. Wan-
neer antilichamen cellen activeren die pro-inflammatoire bestanddelen bevatten (zoals histamine), veroorzaken deze antili-
chamen dus de allergie. Het ontcijferen van de signalen die deze antilichamen binnen de cellen veroorzaken, het ontdekken 
welke mechanismen zo op gang worden gebracht, het analyseren van de communicatie tussen de cellen en het begrijpen 
van de biologische reacties die daaruit voortkomen; dit zijn allemaal zaken waar wij ons mee bezig houden. Het begrip van 
vele ziektes hangt van dit onderzoek af: allergieën, maar ook auto-immuunziekten, infecties, kanker… en, ongetwijfeld, de 
ontwikkeling van nieuwe vaccinatiemethodes.

Vraag: Waarom doet u juist in het Pasteur Instituut onderzoek naar allergieën?

Vraag: Waaruit bestaan uw werkzaamheden?

Het Pasteur instituut en Balsan  
werken samen aan één project:  

het allergiesysteem beter begrijpen.
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Mijn kind
is allergisch

voor huisstofmijt. 
Hoe draagt 

Balsan Silvercare®
tapijt bij aan een 

prettiger leefomge-
ving voor mijn kind 

? 

Vraag: Antwoord:
Wanneer het tapijt de fabriek  
uitkomt, is het volledig hygiënisch  
en schoon. Tests met het kweken van  
huisstofmijten, maar ook met bacteriën  
zonder voedsel die uitgevoerd werden op  
nieuw tapijt, hebben aangetoond dat ze zich  
niet verder kunnen ontwikkelen. Vervolgens  
zijn dezelfde tests uitgevoerd op tapijt waar  
voedsel op uitgestrooid is zodat de stofmijten  
zich verder kunnen ontwikkelen. De resultaten  
van deze tests laten zien dat het aantal  
huisstofmijten ook in deze situatie zeer snel  
afneemt, en uiteindelijk volledig uitgeroeid  
is; het bewijs dat we de oorzaak van het  
probleem hebben weggenomen.
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Antwoord: Veel laboratoria doen onderzoek 
naar de mechanismen die verantwoordelijk zijn 
voor de klinische symptomen waar veel allergie-
patiënten last van hebben. Wij vestigen onze aan-
dacht op de systemen die deze mechanismen stu-
ren. Wij denken dat mensen die niet allergisch zijn, 
terwijl ze er wel gevoelig voor zouden moeten zijn,  
een systeem hebben dat de symptomen op een 
doeltreffende manier bestrijdt. Onze hypothese is 
dat dit systeem bij personen met een allergie om 
de één of andere reden niet werkt. Het doel is om 
deze storing(en) op te sporen en te identificeren en 
indien mogelijk, middelen te ontwikkelen om deze 
te corrigeren. Het is uiteraard een ander verhaal 
wanneer de allergieën het gevolg zijn van een over-
matige stimulans of een ineffectieve controle van de 
activiteit van de verantwoordelijke cellen.

Wilt u ook het Pasteur
 instituut steunen in haar
   onderzoek naar allergieën?
     Kijk dan op: 
      www.aiderpasteur.com

Vraag: Waarom is het werk dat 
u doet met allergieën zo bijzonder?

Allergieën 
 zijn een ware
  uitdaging voor
   de wetenschap 
   van nu en voor 
    de geneeskunde
     van morgen
      … 



Balsan SilverCare® tapijt:
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Sfeervol!
Kleur zorgt voor sfeer en fleurt niet  
alleen uw huis, maar ook uw humeur op.  
dit fenomeen is ook wel bekend onder de  
naam chromotherapie. Kiezen voor kleur op  
uw vloer is kiezen voor harmonie en welzijn.

Comfortabel!
Balsan tapijt is de 
meest comfortabele 
vloerbedekking 
die er bestaat!

U heeft nu alle  
reden om voor een  
textiele vloerbedekking  
te kiezen. Balsan tapijt  
heeft overtuigende 
voordelen.

5
Een genot

de tapijtvloer houdt 10 à 12 % warmte vast 
die met een harde vloerbedekking verloren gaat! 

 een tapijtvloer is een zeer goede  
warmtegeleider, die een gelijkmatige  

warmte verspreidt in alle kamers,  
zodat u energie uitspaart. 

Warm!

tapijt biedt veel  
mogelijkheden op het  

gebied van kleur, textuur en 
patroon. Creeër in uw huis 

uw eigen, originele look.

Stijlvol!
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Het is de meest doeltreffende vloerbedekking voor het  
absorberen van geluid. Vermijdt ergernissen van een krakende parketvloer of 
tikkende hakken op een tegelvloer! Het is een niet te onderschatten gegeven, 
dat consumenten geluid noemen als grootste ergernis. Het is geen toeval dat 
we tapijt terugvinden in alle ruimtes die akoestische demping nodig hebben 
(bioscoopzalen, restaurants, kantoren…).

Stil!

Behalve dat tapijt veel eenvoudiger te plaatsen 
is dan andere soorten vloerbedekking, is deze 
zeer snel te plaatsen en bovendien op alle  
soorten vloeren. U kunt het beste altijd  
advies vragen aan een vakspecialist. 

Gemakkelijk aan 

een bron van comfort en welzijn.

Gezond!

voor uw voeten.

Geen zwabber, emmer of 
bezem nodig! Met de 

stofzuiger reinigen 
is voldoende om 

het tapijt in perfecte 
staat te houden 

(minstens één keer 
per week). Om het tapijt op  

te frissen wordt geadviseerd 
om af en toe wat grondiger 

te reinigen met behulp 
van een poederreiniger.

Balsan steunt het fundamentele 
onderzoek naar allergieën van dr. daëron 
aan het Pasteur instituut . 

Vrijgevig!

Voor tapijt kiezen betekent ook voor 
kwaliteit kiezen. de statistieken  
hebben aangetoond dat er minder 
ongelukken door vallen gebeuren

op tapijt dan op een harde vloer en dat de gevolgen  
van een val vooral bij ouderen en kinderen  
minder ernstig zijn. 

Gemakkelijk 
onderhoud!

te brengen!

Veilig!

Laten we onze vooroordelen overboord gooien. tapijt wordt niet afgeraden voor personen met een allergie! in tegendeel:  
tapijt heeft specifieke kwaliteiten door de textielstructuur. Het houdt stof tegen en vermindert de hoeveelheid stofdeeltjes in 
de lucht met 50 %, wat het inademen van deze deeltjes beperkt! Om een gezond binnenklimaat te behouden, hoeft u alleen  

regelmatig te stofzuigen met een stofzuiger voorzien van een HePa-filter (High efficiency Particulate air Filter) Na het  
stofzuigen is  het stof dat tussen de vezels zit grotendeels verdwenen.
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Garanties en Erkenning.6
Balsan SilverCare® biedt het tapijt optimale bescherming en dat de gehele levensduur lang. Voorwaarde is wel 
dat het tapijt goed onderhouden en regelmatig gereinigd wordt, aangezien er zich anders teveel stof ophoopt  
dat de goede werking van de Balsan Silvercare® belemmert. Het effect van de Balsan SilverCare® bescherming is 
bewezen en gecertificeerd door bekende europese laboratoria.

er zijn tests gedaan in het Hohenstein instituut, een internationaal 
centrum voor onderzoek en service in duitsland gespecialiseerd in 
de certificering van textielproducten, om de antibacteriële werking 
van Balsan SilverCare® te testen. de testresultaten zijn te zien op de  
website: www.belakos.nl. 
Balsan heeft eveneens een beroep gedaan op een Frans onafhankelijk 
laboratorium, het teC in anglet, voor de validatie van de antibacteriële 
werking van Balsan SilverCare®. Ook hiervan zijn de resultaten beschik-
baar op www.belakos.nl. 

Balsan heeft de Balsan SilverCare® bescherming gerealiseerd in sa-
menwerking met het concern SaNitized aG, expert op wereldniveau voor ontwikkeling, productie en verkoop van 
microben bestrijdende producten voor textiel en plastic. Het merk SaNitized ® is al 5 decennia lang bekend en heeft 
een uitstekende reputatie in binnen- en buitenland.

Balsan tapijt is eveneens voorzien van het GUt label (Gemeinschaft Umweltfreundlicher teppichboden). Het GUt 
houdt zich bezig met milieuaspecten rondom tapijt en de gebruiksvriendelijkheid van het product gedurende de 
hele levensloop van het tapijt, van productie tot leggen, van gebruik tot recycling. Het GUt label is een garantie voor 
de consument dat voor al deze zaken aan hoge europese eisen voldaan wordt.

Luchtfoto van het Hohenstein instituut
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(natuurlijk en duurzaam) 
Balsan SilverCare® beschermt uw gezin
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Belakos Carpets
De Blokmat 15

8281 JH GenemuiDen
Postadres: Postbus 124
8280 AC GenemuiDen

Tel: 038-3854622
Fax: 038-3856401

balsansilvercare@belakos.nl
www.belakos.nl

Een genot voor uw voeten.

Voor meer informatie:

www.belakos.nl


