
COALA COVERSAFE™ je samolepicí fólie s vynikajícími antimikrobiálními vlastnostmi. Lze ji snadno aplikovat na 
všechny typy povrchů, jako jsou například stoly a kliky dveří. Je účinná proti virům (včetně koronavirů), bakteriím, 
kvasinkám a plísním, COALA COVERSAFE™ silně omezuje šíření virů a bakterií a chrání lidské zdraví.

Antimikrobiální film COALA COVERSAFE™ vyvinula a vyrábí společnost GERGONNE INDUSTRIE s využitím přírodní 
(biologické) a revoluční technologie společnosti PYLOTE. 

COALA COVERSAFE™

COALA COVERSAFE™

ANTIMIKROBIÁLNÍ OCHRANA POVRCHŮ
Samolepicí virucidní a baktericidní film

O starost méně pro zaměstnance a zákazníky
Hlavní výhody samolepicí fólie COALA COVERSAFE™:

Ŧ trvalá trojí ochrana (24 hodin denně): proti virům (včetně koronaviru), 
 bakteriím a plísním (kvasinky a plísně)
Ŧ rychlá účinnost (příklad na koronaviru 229E: zlikviduje 90 % 
 do 1 hodiny; > 99,9 % za 24 hodin)
Ŧ dlouhotrvající a stabilní účinnost v čase (technologie ověřená po dobu 4 let 
 nepřetržitého provozu používání bez ztráty efektivity)
Ŧ přírodní a biokompatibilní technologie: bezpečná pro pokožku
Ŧ diskrétní po nanesení (tenká, průhledná a matná)
Ŧ snadná instalace a demontáž beze zbytků lepidla
Ŧ lze čistit běžnými čisticími prostředky (mýdlo, čisticí a dezinfekční prostředky 
 i na bázi chlóru) bez degradace antimikrobiální aktivity

VÝHODY

Technické vlastnosti a struktura filmu COALA COVERSAFE™:
Ŧ celková síla (bez lineru): 0,14 mm

STRUKTURA

Pylote antivirotické 
a antibakteriální mikročástice

Polyolefinový film obsahující 
Pylote mikročástice

Speciální permanentní 
akrylové lepidlo 
(odstranění bez zbytků 
lepidla na podkladu)

Liner



ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINNOST COALA COVERSAFE™ 

Ŧ polyolefinový film obsahuje mikročástice ze 
 100% antimikrobiálního minerálu
Ŧ minerální mikročástice vyrábí společnost Pulverized Pyrolisis 
 jedinečným patentovaným procesem (technologie PYLOTE)
Ŧ díky výrobní technologii práškové pyrolýzy je možné získat 
 minerální mikročástice s pozoruhodně 
 antimikrobiálními vlastnostmi

 
 

POZNÁMKY:
Ŧ�WġFDIOZ�UFTUZ�CZMZ�QSPW¡EÛOZ�W�BLSFEJUPWBO©�MBCPSBUPęJ
Ŧ�[LVġFCO�NFUPEB�QPEMF�+*4�;������	UFTU�OB�BOUJNJLSPCJ¡MO�
 působení plastů) a ISO 21702 (měření antivirotik na plastech 
 a jiných neporézních površích)

 

POZNÁMKA: Antimikrobiální aktivita byla testována před 
B�QP�TU¡SOVU�NBUFSJ¡MV�QPEMF�+*4�;������

Log Reduction vyjadřuje, jak efektivní je produkt při snižování 
patogenů. Čím větší je snížení log, tím účinnější je produkt při 
zabíjení bakterií a jiných patogenů, které mohou způsobit infekce.

POZNÁMKA: Každý vzorek byl vystaven dezinfekčnímu přípravku 
���LS¡U�B�QPU©�CZMB�UFTUPW¡OB�BOUJNJLSPCJ¡MO�BLUJWJUB�QPEMF�+*4�;������

Ŧ mikročástice při kontaktu se vzdušnou vlhkostí vytváří 
 tzv. reaktivní druhy kyslíku - Reactive Species
Ŧ Reactive Species ničí mikroorganismy oxidací
Ŧ stejný typ mechanismu je i v metabolismu lidských buněk
Ŧ antimikrobiální aktivita je zahájena okamžitě a zásoba 
 mikročástic je neomezená (při procesu se neopotřebovávají)

Ŧ není cytotoxický (neškodí lidskému zdraví): odpovídá ISO 10993-5
Ŧ ekologický materiál: certifikováno EcoCert
Ŧ bezpečný pro potraviny: certifikováno FDA GRAS
Ŧ uvedeno v lékopisech EU, USA a Japonska
Ŧ ve srovnání s kovovými látkami nehrozí potenciální toxicita 
 pro lidský organismus a ztráta účinnosti v průběhu času, 
 zároveň nejsou účinné látky nanometrických rozměrů

Odolnost vůči běžným účinným látkám používaným 
v čisticích prostředcích:

Účinnost antimikrobiální aktivity po období:

Ničí mikroby

Reactive Species 
- reaktivní druhy kyslíku
Katalytická reakce se vzdušnou vlhkostí
Aktivní mikročástice
Polyolefinový film
Speciální akrylové lepidlo
Povrch s aplikovaným (stůl)

~2µm

PRÁŠKOVÁ PYROLÝZA
PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE

ODOLNOST VŮČI ČISTICÍM PROSTŘEDKŮM

ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ MATERIÁLU

OSVĚDČENÁ ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINNOST

ANTIMIKROBIÁLNÍ ČINNOST

CERTIFIKACE – BEZPEČNÝ MATERIÁL
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Bakterie
Viry

(včetně koronaviru)
Plísně 

a kvasinky

Typ bakterie Účinnost během 24 hodin

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Salmonella enterica 

Pseudomonas aeruginosa

Typ čisticího 
prostředku

Log 
reduction

% redukce mikrobiální 
populace

 

žádný 5,86 logs 

> 99,999%
Isopropyl alcohol 5,86 logs 

Surfanios Premium  
(nemocniční desinfekce)

5,86 logs 

Čisticí prostředek 
na bázi chlóru

5,86 logs 

Doba od aplikace Log 
reduction

% redukce mikrobiální 
populace 

 

Nově aplikováno > 6,3 logs

> 99,999%6 měsíců, 40 °C / 75% RH > 6,1 logs

> 6,1 logs50 měsíců po aplikaci 

Typ viru

Human Rotavirus (Gastroenteritis)

Herpes virus type 1 (HSV-1)

Adenovirus Type 3 (Conjunctivitis)

Coronavirus 229E 

Účinnost během 24 hodin



APLIKACE
Ŧ Samolepicí fólie COALA COVERSAFE™ je určena pro všechna odvětví: maloobchodní prodejny, společnosti, školky, školy, 
 administrativní budovy, nemocnice, pečovatelské domy, čisté prostory pro lékařský průmysl a další.
Ŧ Lze ji použít mimo jiné na stoly (konferenční, stravovací, kancelářské), pulty, pokladní přepážky, kliky na dveřích, vypínače, 
 zábradlí, madla na eskalátorech a platební terminály.
Ŧ Všichni máme stejný cíl: učinit naše okolí bezpečnější a eliminovat riziko mikrobiální kontaminace. 
Ŧ Díky COALA COVERSAFE™ je nyní možné drasticky snížit přenos virů a bakterií dotykem ve veřejných prostorech.

PŘÍKLADY

Zasedací místnosti

Restaurace Bary

Zábradlí a madla Zábradlí a madla   Čisté prostory pro Zábradlí a madla  
ve veřejné dopravě   v nemocnicích     lékařský průmysl v nákupních centrech
(metro, autobus, vlak atd.) a domovech pro seniory 

kancelářské prostory
Otevřené a sdílené Nápojové automaty,  

bankomaty, kávovary
Zábradlí

Jídelny a stravovací prostory Kliky, vypínače apod.

O STAROST MÉNĚ PRO ZAMĚSTNANCE A ZÁKAZNÍKY



ROZMĚRY A BALENÍ

ROLE 1490 mm x 30 m
Delší návin pro náročnější aplikace, řezání plotrem a minimalizaci 
odřezků. Každá role je dodávána s 1 aplikační stěrkou, 
1 uživatelskou příručkou a 50 štítky.

ARCHY ve formátu 165 mm x 70 mm
Formát určený speciálně pro polep dveřních klik 
(REGISTROVANÝ DESIGN).
Každá sada obsahuje 30 archů, uživatelskou příručku a 30 štítků.

Informaci, jak postupovat při polepu kliky od dveří, naleznete 
v aplikačním manuálu.

Fólie COALA COVERSAFE™ je k dispozici v těchto 
skladových specifikacích:

www.b2kshop.cz




