
Ochranná fólie SafeTouch

Jednoznačná volba
pro antimikrobiální ochranu povrchů

Antimikrobiální ochrana
na 3 roky

Plně odolný vůči náročnému 
a abrazivnímu čištění

Vysoce účinné 
antimikrobiální činidlo

Reklamní agentura a tiskárna

Antibakteriální
ochrana povrchu



Ochrana stolů, pultů a přepážek

Zvyšuje bezpečnost dotykových obrazovek, dveří a panelů

   
Běžná fólie 
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Antibakteriální
ochrana povrchu

Ochranná fólie SafeTouch je 80 mikronový 
samolepicí čirý laminát, plně odolný vůči 
náročnému a abrazivnímu čištění, s další 
výhodou antimikrobiálních vlastností 
minimalizujících šíření bakterií a lidských 
koronavirů.

Tento ochranný �lm obsahuje vysoce účinné antimikrobiální 
činidlo pyrithion zinečnatý, které inhibuje růst mikroorganismů, 
jako jsou bakterie, houby a paraziti na povrchu. Účinná látka 
působí tak, že zbavuje mikroby podmínek, které potřebují k přežití 
a šíření. Film poskytuje více než 99,99% prokázanou ochranu proti 
růstu konkrétních mikrobů po dobu 3 let. Ochranná fólie 
SafeTouch také prokazuje antivirovou aktivitu 74,3% na lidský 
koronavirus HCoV-229E po kontaktní době 24 hodin.

I přesto, že jiné antimikrobní produkty obsahují bežná stříbrná 
činidla, tento materiál využívá jako svoji aktivní složku pyrition 
zinečnatý, který je obsažený přímo ve fólii, není to tedy jen povlak 
na povrchu fólie. Antimikrobní účinek je stabilní a dlouhodobý. 
Díky tomu zachovává ochranné vlastnosti proti pravidelnému 
abrazivnímu čištění a poskytuje stabilní a dlouhodobý účinek. 
Důkladné nezávislé testy ukazují, že ochranná fólie SafeTouch je 
plně odolná vůči častému čištění pomocí rozpouštědel, jako je 
70,0% ethanolu, 0,1% IPA a 5,0% benzalkoniumchloridu.

V případě potřeby lze ochrannou fólii jednoduše sejmout bez 
zbytků lepidla, což umožňuje, aby byl povrch po odstranění fólie 
snadno uveden do původního stavu.

Při nezávislém testovaní se zjistilo, že antimikrobní vlastnosti se nezmění ani když 
byla fólie SafeTouch úplně ponořená na 1 minutu do 3 různých roztoků 70,0% 
etanolu, 0,1% IPA a 5,0% benzalkoniumchloridu. Následně byla testovaná fólie 
vyčištěna a vysušena a znovu testována po dobu další minuty, přičemž tento 
cyklus testování se opakoval 50-krát.



Vlastnost Výhoda

Solventní lepidlo

80 mikronů

Nezávisle testováno Přináší pocit jistoty a bezpečí

Prokazují, že fólie je plně odolná vůči 
častému čištění vč. abraziv

Vám umožní maximální variabilitu při
použití na různé povrchy 

Po odstranění �lmu se povrch snadno
obnoví do původního stavu

Důkladné antimikrobiální testy

Průhledný �lm

Lesklý či matný povrch

Čistě odstranitelné bez 
zbytků lepidla

Způsob použití

Maloobchod Food courty v nákupních center, pulty
v obchodech, obrazovky pokladen

Zdravotnictví Recepce v lékařských zařízení, 
sesterny, místa pro pacienty

Vzdělávání Lavice a stoly v učebnách, školní
pomůcky

Veřejná
doprava

Madla v autobusech, informační
cedule na zastávkách

Pohostinství Stoly, židle, bary, pulty a další
plochy v restauracích a kavárnách.

Akce
Plochy na výstavištích, konferenční
místnosti, odkládací stoly, informační
cedule a plochy, kterých se dotýkáme.

Fólie je plně odolná proti rozlití nápojů a častému čištění

Lze použít přímo na vytištěnou gra�ku a reklamní tiskoviny

Ochrannou fólii však neodporučujeme používat v prostředích, ve 
kterých by mohl být vystavený přímému kontaktu s potravinami (jako 
jsou kuchyně, místa pro přípravu potravin, zařízení na zpracování 
potravin atd.).

Fólie je k dispozici v lesklém a matném provedení, 
což vám umožňuje kombinovat funkčnost s 
estetickými požadavky.

Ochrannou fólii SafeTouch lze aplikovat přímo na 
širokou škálu povrchů, jako je plast, akrylát, nerez, 
hliník, dřevo nebo sklo. Jeho vysoká úroveň 
průhlednosti umožňuje zachování přirozeného 
vzlhedu podkladového povrchu.

Tato fólie je ideální pro aplikaci na širokou škálu 
plochých předmětů, včetně dveří, stolů, židlí, pultů, 
skříněk, polic, oken, panelů či klik. 
Několik příkladů různých prostředí, kde lze produkt 
použít:

Obsahuje vysoce účinné 
antimikrobiální činidlo - 
pyrithion zinečnatý

Antimikrobiální látky zapouz-
dřené ve struktuře �lmu

Poskytuje více než 99,99% prokázanou 
ochranu proti růstu řady běžných bakterií, 
plísní a parazitů a prokazuje antivirovou 
aktivitu 74,3% proti lidskému koronaviru 
HCoV-229E po kontaktní době 24 hodin

Ochranné vlastnosti fólie jsou zachovány
po dobu 3 let (i při pravidelném abrazivním 
čištění)

Díky kterému je zachován přirozený vzhled 
původního povrchu. Fólii lze také aplikovat 
na tištěnou gra�ku a samolepicí fólie.

Poskytuje mikrobům kolem spojů a okrajů 
fólie další nepřátelské prostředí

Robustní a pevný �lm, se kterým se během 
aplikace snadno manipuluje
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Reklamka & Expresní digitální tiskárna

Máte zájem o ochrannou fólii SafeTouch?
Kontaktujte nás.

Antimikrobiální vlastnosti

Escherichia Coli (E. Coli)
Staphylococcus Aureus (Golden Staph)
Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
Salmonella
Listeria
Klebsiella Pneumoniae (K. Pneumoniae)
Enterococcus Faecalis (E. Faecalis)
Pseudomonas Aeruginosa 
Legionella Pneumophila

Široké možnosti použití

Lze také použít pro laminaci tisků.

Dostupné v lesklé a matné povrchové úpravě.

Antimikrobiální testování

Hledejte tento štítek!

Speci�kace

Lepidlo

Popis

Semi-permanentní solventní lepidlo

Technická laminace - lesklý/matný povrch

Síla lepidla 10N / 25mm (Finat TM 1/24h)

Podkladový papír PE-potažený silikonový papír, 140g/m²

Teplotní rozsah -30°C až +90°C

Třída hořlavosti EN13501 – 1:2018, B-s1, d0

Životnost 3 roky*

Antibakteriální
ochrana povrchu

Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech jsou založeny na testech, které pokládáme za spolehlivé. Hodnoty zde uvedené jsou
typickými hodnotami a nejsou použitelné jako přesné technické charakteristiky. Jsou poskytovány pouze jako informace bez garance
a nejsou součástí záruky produktu. Zákazníci musí před použitím nezávisle posoudit vhodnost materiálu pro dané použití. Veškeré 
technické údaje mohou být změněny.
* Trvanlivost se vztahuje na středoevropské klimatické podmínky. Skutečná trvanlivost závisí na přípravě povrchu, skutečných 
klimatických podmínkách, umístění produktu a údržbě aplikace. Např. v případech, kdy je aplikace otočena na jih; v oblastech s 
dlouhotrvajícími vysokými teplotami jako jsou jihoevropské země; v průmyslově znečištěných oblastech nebo ve vyšších nadmořských 
výškách bude exteriérová trvanlivost snížena. Exteriérová trvanlivost bude rovněž snížena pro horizontální aplikace. Tisková média musí 
být před dalším zpracováním (např. laminace, aplikace) zcela suché. V opačném případě může zbytkový solvent změnit speci�cké 
vlastnosti produktu.

Součástí fólie SafeTouch je 
samolepka, která  informuje 
vaše zákazníky, že používané 
povrchy jsou opatřeny 
ochrannou vrstvou.

** SafeTouch fólie byla nezávisle testována společností 
3A Laboratori (akreditace UNI CEI EN ISO / IEC 17025
a certi�kace UNI EN ISO 9001)

Důkladné testy dokazují, že antimikrobiální 
účinek fólie SafeTouch vydrží dlouhodobé a 
opakované čištění povrchu pomocí drsných 
rozpouštědel, jako je 70,0% ethanol, 0,1% IPA a 
5,0% benzalkoniumchlorid. Všechny testy byly 
provedeny nezávisle ** a poskytovaly uspokojivé 
výsledky.

Aplikujte na různé povrchy včetně dřeva, skla, 
nerezové oceli, hliníku, tvrdého PVC, 
akrylových desek, dokonce i na dotykové 
obrazovky.

Vysoká průhlednost znamená zachování 
přirozené estetiky původního povrchu.

* V době, kdy byl tento dokument vytvořen, byl testován seznam výše uvedených bakterií. Průběžně se provádějí testy na 
jiných mikrobech. 

V souladu s ISO 21702 vykazuje fólie SafeTouch antivirovou 
aktivitu 74,3% (1,3 log10 TCID50) na lidský koronavirus 
HCoV-229E po kontaktní době 24 hodin při 25 ° C s relativní 
vlhkostí ≥ 90%.

V souladu s ISO 22196 bylo prokázáno, že antimikrobiální 
vlastnosti ochranné fólie SafeTouch nabízí vysokou úroveň 
účinnosti (více než 99,99%) proti řadě různých druhů bakterií *, 
včetně:


