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Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi posiada
gwarancje ubezpieczeniowe TUiR WARTASA,
obeJmuJ4.ce wyd.lne certyfikaty, wyniki badań.
lak również p~ ochronę przekazanego nam

obiektu badań.

IPS w Łodzi
ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Oddział posiada wdrożony system
zarządzania jakoscią w :zakresie
projektowania i realizacji usILJg
badawczych i szkoleniowych dla

przemysłu skórzanego

członek
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"KAPS" Sp. Z 0.0.

32-765 Rzezawa
ul. Przemysłowa 40

Kraków, dnia 15.05.2013r.
Nasz znak: BI-4081-14/13
Sprawa: Badania mikrobiologiczne wkładek tekstylnych do obuwia

Szanowni Państwo

Badaniom poddano wkładki tekstylne, wykonane z układu materiałowego: pianka

lateksowa w kolorze zielonym / tkanina frotte w kol. białym, produkcji "KAPS" Sp. z

o. o. - Rzezawa. Pianka lateksowa stanowiąca spodnią warstwę wkładek zawiera

ałun gliniano-potasowy (dwunastowodny siarczan glinowo-potasowy).

W badaniach mikrobiologicznych oznaczano oporności wkładek na działanie bakterii

(Staphylococcus aureus, Escherichia coli) i grzybów (Candida albieans - drożdże

chorobotwórcze; Aspergillus fumigatus - grzyb strzępkowy chorobotwórczy (pleśń);

Trichophyton mentagrophytes - grzyb strzępkowy, chorobotwórczy drematofit).

Drobnoustroje wybrano pod kątem zastosowania wkładek do obuwia dla osób

dorosłych.

Ocenę mikrobiologiczną wkładek na działanie bakterii i Candida albieans

przeprowadzono zgodnie z metodyką badań określoną w normie PN-EN ISO

20645:2006 Płaskie wyroby włókiennicze-Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej
-Metoda na płytce z agarem.

Ocenę odporności wkładki na działanie grzybów (A. fumigatus i T.

mentagrophytes) wykonano według normy PN-EN ISO 14119:2005 Badanie

Tekstyliów-Ocena działania mikro grzybów (Metody Al, A2, Bl i B2):

Metody Al: badanie rozwoju grzybów na mineralnym podłożu agarowym

MetodaA2: badanie rozwoju grzybów w wilgotnej komorze

Metoda B t: badanie rozwoju grzybów na podłożu agarowym odżywczym

Metoda B2: aktywność przeciwgrzybiczna
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