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Patent op de diamant vloerpads:
3M wint rechtszaak van HTC Zweden
De Raad van Beroep van het Europees octrooibureau heeft een belangrijke beslissing genomen in
het voordeel van 3M. Deze heeft het beroep verworpen dat HTC Zweden had aangetekend tegen
een beslissing van het Europees octrooibureau dat het Europees patent van HTC voor een methode
van vloeronderhoud met diamant vloerpads heeft ingetrokken.
3M, een bedrijf dat staat voor innovatie op het gebied van diamant vloerpads heeft beroep aangetekend
tegen het patent dat in 2007 aan HTC toegekend werd.
In 2009 gaf het Europees octrooibureau gelijk aan 3M door het intrekken van het patent van HTC, dat op
zijn beurt beroep aantekende tegen deze beslissing.
De Raad van Beroep van het Europees octrooibureau verwierp dit beroep door het patent definitief in te
trekken, oordelend dat het geen enkel innovatief of inventief kenmerk toonde. Kortom, de exclusieve
rechten et Europees Brevet EP 1 702 714 toegekend aan HTC voor een methode van vloeronderhoud met
diamant vloerpads
Bijgevolg zal 3M de Scotch-Brite™ Oker en Paarse diamant vloerpads blijven verkopen over heel Europa
via haar uitgebreid netwerk van distributeurs
De Scotch-Brite™ Oker en Paarse diamant vloerpads maken deel uit van een uitgebreid gamma van
Scotch-Brite™ vloerpad en zijn bestemd voor het onderhouden van verschillende vloertypes zoals vinyl,
tegels, marmer, natuur- en leisteen en gepolijst beton.
Voor elke taak zijn vloerpads verkrijgbaar: Van strippen, schrobben, schoonmaken, poetsen, polijsten en
verwijderen van strepen tot en met glansbewerkingen en afwerking.
3M™ en Scotch-Brite™ zijn handelsmerken 3M.

Over 3M
3M is een sterk gediversifieerde onderneming, die een leidende rol speelt in markten als gezondheidszorg,
transport, veiligheid en beveiliging, elektronica, telecommunicatie, industrie, kantoor- en
consumentenproducten enz. De onderneming met hoofdzetel in St Paul, Minnesota, heeft vestigingen in
meer dan 60 landen en brengt in meer dan 200 landen producten op de markt.

