Mainosrengit
ANTIMIKROBINEN TARRAKALVO
VIRUKSIA JA BAKTEEREJA VASTAAN
COALA COVERSAFE™ on antimikrobinen tarrakalvo viruksia (myös COVID-19),
bakteereja, hiivaa ja hometta vastaan. Se kiinnittyy kaikentyyppisiin ehjiin ja
tasaisiin pintoihin. COALA COVERSAFE™ suojaa ihmisiä ja eläimiä rajoittamalla
tehokkaasti mikrobien leviämistä.
Käyttökohteita
COALA COVERSAFE™ -tarrakalvon käyttöpaikkoja ovat mm. myymälät, yritykset, huoltoasemat, lastentarhat, koulut,
sairaalat, hoitokodit, teollisuuden puhdastilat, julkiset tilat, eläinlääkärit, eläinsuojat jne. Se soveltuu mm. pöytiin ja
tasoihin, tiskeihin, kaiteisiin, kädensijoihin, valokatkaisijoihin, kulunvalvontalaitteisiin, yleisöpäätteisiin jne.
COALA COVERSAFE™ tarrakalvo säästää päivittäin lukuisia työtunteja pintojen pyyhkimiseltä ja tekee työympäristön sekä
asiakastilat turvalliseksi mikrobisia tartuntoja vastaan.
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Mainosrengit
Euroopassa kehitetty ja valmistettu
COALA COVERSAFE™ -tarrakalvo perustuu luonnollisiin
ranskalaisen PYLOTE:n kehittämiin antimikrobisiin
pinnoitteisiin. Tarrakalvo on kehitetty yhdessä Gergonne
Industries:n kanssa.

Patentoitu antimikrobinen
mineraalihiukkanen

Patentoitu rakenne

•
•
•

COALA COVERSAFE™:ssa 100 % antimikrobiset mineraalihiukkaset on yhdistetty polyolefiini-kalvoon
Mineraalihiukkaset on valmistettu PYLOTE:n
patentoimalla Pulverized Pyrolysis ™ -menetelmällä
Valmistusteknologia tekee mahdolliseksi tuottaa
mineraalihiukkasiin merkittäviä antibakteerisia
ominaisuuksia

Toimintaperiaate

•
•
•
•

Hiukkaset aktivoituvat kosteuden katalysoimina
Reaktiiviset lajit tuhovat mikro-organismit hapettamalla
Vastaava mekanismi toimii myös ihmisen solujen
valmistamana infektioiden ja bakteerien torjunnassa
Hiukkasten antimikrobinen toiminta alkaa välittömästi ja
aktiivisuuden teho ei laske ajan myötä

Bakteerit Virukset Homeet
& hiivat
HO2

HO2

HO2

HO2

Katalyyttinen reaktio kosteuteen
Aktiiviset Pylote-hiukkaset
Polyolefiinikalvo-Pylote-hiukkasseos
Liima
Suojattava pinta (esim. pöytä)

Turvallinen ja testattu

•
•
•
•
•
•

COALA COVERSAFE™ on turvallinen ihmisille, ympäristölle ja elintarvikkeille (ISO 10993-5/JIS Z 2801)
Tuote on testattu valtuutetuissa laboratorioissa
Tuotteella on lääkelaitosten hyväksyntä EU:ssa, Japanissa
ja USA:ssa
FDA/GRAS -elintarvikesertifioitu
EcoCert -ympäristöserfioitu
Monimetallituotteisiin verrattuna - allergisoimaton,
sähköä johtamaton, ei vaimenna radiosignaaleja

Mitattu antimikrobinen teho

Testausmenetelmät JIS Z 2801 (muovien antimikrobinen
aktiivisuus) lisättynä ISO 21702 (muiden ei huokoisten
pintojen antiviraalinen aktiivisuus.
Bakteerityyppi

Väheneminen Bakteerien
24 h
väheneminen

Kolibakteeri (Escherichia Coli) 5,75 logs
MRSA (Staphylococcus aureus) 3,01logs
Salmonella enterica
5,84 logs
Pseudomonas aeruginos
4,07 logs

> 99,999 %
> 99,9 %
> 99,999 %
> 99,99 %

Virustyyppi

Väheneminen Virusten
24 h
väheneminen

Influenssa A/H1N1
Rotavirus A
Herpesvirus type 1 (HSV-1)
Adenovirus (konjunktiviitti)
Koronavirus 229E (COVID-19)

5,75 logs
3,01 logs
5,84 logs
4,07 logs
3,28 logs

> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99 %
> 99,9 %

Antimikrobinen toiminta alkaa välittömästi kontaminaatiosta.
Väheneminen; koronavirus 229E 90 % 1 h, > 99,9 % 24 h.

Kestää puhdistusta
Antimikrobisen aktiivisuuden säilyminen ja mikrobien
väheneminen 100 pesukerran jälkeen valtuutetussa
laboratoriossa JIS Z 2801:n mukaisesti.
Puhdistusaine

Aktiivisuuden Mikrobien
säilyminen
väheneminen

Vertailuarvo (pesemätön)
Isopropyylilalkoholi
Desinfektioaine (sairaala)
Valkaiseva puhdistusaine

5,86 logs
5,86 logs
5,86 logs
5,86 logs

99,999 %

Kestää ajan hammasta
Antimikrobisen aktiivisuus ja mikrobien väheneminen
tietyn ajanjakson jälkeen valtuutetussa laboratoriossa
JIS Z 2801:n mukaisesti.
Testattu ajanjakso

Väheneminen
(logs)

Asennuspäivä, normaali- > 6,3 logs
olosuhteet
6 kk, + 40°C / RH 75 %
> 6,1 logs
50 kk, normaaliolosuhteet > 6,1 logs

Mikrobien
väheneminen
> 99,999 %
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Mainosrengit
COALA COVERSAFE ™ KÄDENSIJATARRA
COALA COVERSAFE™ -antimikrobinen kädensijatarra viruksia ja bakteereja
vastaan. Kiinnittyy kaikentyyppisiin ovenkahvoihin ja on tehokas viruksia*,
bakteereja, hiivaa ja hometta vastaan. COALA COVERSAFE™ suojaa ihmisiä
rajoittamalla tehokkaasti mikrobien leviämistä.
Mielenrauhaa henkilöstölle ja asiakkaille

* Esim. koronavirus 229E 90 % 1 h, > 99,9 % 24 h.

COALA COVERSAFE™ -kädensijatarralla on merkittäviä etuja:
• Vähentää puhdistukseen kuluvaa työaikaa
• Suojaa 24/7 viruksia, bakteereja, hiivaa ja hometta vastaan
• Pinnoitteella 4 vuotta kestävä vaikutus jatkuvassa
käytössä ilman suojaustehon laskua
• Iholle turvallinen, luonnollinen ja biologisesti
yhteensopiva teknologia
• Asennuksen jälkeen huomaamaton (ohut, läpinäkyvä,
mattapintainen)
• Helppo asentaa ja poistaa jälkiä jättämättä
• Voidaan puhdistaa yleisillä puhdistusaineilla (saippua,
valkaiseva puhdistusaine, desinfiointiaine) tuhoamatta
antimikrobista vaikutusta
• valmiiksi leikattu ja muotoviilletty*2 (165 x 70 mm)
*2 design mallisuojattu

Myyntierät
Tuotekoodi CCSAFE30
sisältää 30 kpl COALA COVERSAFE™ -kädensijatarroja, 30 kpl
info- tarroja sekä käyttöohjeen (riittää 15:een oveen*3)
Tuotekoodi CCSAFE2
sisältää 2 kpl COALA COVERSAFE™ -kädensijatarroja, 2 kpl
info- tarroja sekä käyttöohjeen (yhteen oveen*3)
*3 ovessa kahvat kummallakin puolen ovea

Muoto ja mitat

Myynti myös arkkeina (koot A6-A0, B2, B1, B0)
tai metreittäin rullatavarana (leveys 1,49 m X jm)
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MYÖS ASENNUKSET JA TASOPINTOJEN SUOJAUKSEEN SOVELTUVAT COALA COVERSAFE ™ -TUOTTEET

