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Koronawirus: Podobnie jak SARS (zespół ciężkiej ostrej 

niewydolności oddechowej) i MERS (zespół oddechowy 

na Bliskim Wschodzie), sa to patogenne, które mają 

większy wpływ na zwierzęta niż ludzi, czasami tworzą 

mutacje w stosunku do gatunków zagrażających 

człowiekowi.

Jednakże, ponieważ szczepionka i lek wymagają długich 

okresów i kosztów do czasu wykonania testu klinicznego,

Najlepszy sposób, aby zapobiec infekcji poprzez 

zmniejszenie rozprzestrzeniania się wirusa w tej 

chwili.

CO to jest WIRUS?



Bakterie rozpoznają jon miedzi na powierzchni jako niezbędne 

składniki odżywcze, dzięki czemu bakterie wchłaniają go do 

komórki.→ Jon miedzi przenika przez komórkę bakteryjną

Zaabsorbowany jon miedzi przenika przez błonę komórkową, 

przez co komórka traci ważne składniki odżywcze i wodę.

→ Zniszczenie błony komórkowej

Jon miedzi przeciąga aktywny tlen przez przebity otwór błony 

komórkowej.→ Przyspieszenie niszczenia komórek

Bakterie są poważnie chronione przed czynnością oddechową i 

metaboliczną, która powoduje uszkodzenie DNA, które prowadzi 

do całkowitego wyginięcia.

→Rozkład genomu i plazmidu DNA

→ Zawieszenie replikacji komórek i autoreplikacja ㅇㅇ

Bakteria Jon miedziowy
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DZIAŁANIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE MIEDZI



„Kolec glikoproteinowy” odgrywa kluczową

rolę w penetracji i inwazji ludzkiej komórki.

RNA działające jako rdzeń do replikacji wirusa.  Polimeraza 

RNA ułatwia replikację RNA jako jego katalizę.

Antybakteryjna Cu działa jako 

inhibitor replikacji RNA wirusa.

Ponadto zarazki (bakterie) zakażone 

ręcznie mogą tworzyć doskonałe 

środowisko do samoreplikacji 

wirusa.

Miedź przeciwdrobnoustrojowa 

hamuje replikację drobnoustrojów, 

które zapobiegają samoczynnej 

replikacji wirusów.

Zasada działania przeciw wirusowego miedzi

DZIAŁANIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE MIEDZI



Koronawirus ludzki namnaża się co najmniej przez 5 dni na materiałach takich jak plastik, płytki 

ceramiczne, szkło i stal nierdzewna.

▲ Ludzki koronawirus 229E pozostaje zakaźny na typowych materiałach powierzchni dotykowych
(Sarah L. Warnes, Zoë R. Little, C. William Keevil)

DZIAŁANIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE MIEDZI



Jednak jest dezaktywowany na powierzchni miedzi w ciągu 30 minut.

Miedź całkowicie niszczy strukturę organizmu i genom wirusa!

▲ Ludzki koronawirus 229E pozostaje zakaźny na typowych materiałach powierzchni dotykowych
(Sarah L. Warnes, Zoë R. Little, C. William Keevil)

DZIAŁANIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE MIEDZI



Według badań m.in. miedź i stop miedzi, „Miedź przeciwdrobnoustrojowa” 

szybko dezaktywowała koronawirusa w ciągu kilku minut, gdy koronawirus 

dotknął jego powierzchni.

Po 10 minutach ekspozycji na stal 

nierdzewną wirus jest generowany w 

widoczny sposób.

Po 10 minutach ekspozycji na miedź liczne 

cząsteczki wirusa szybko się rozkładały.

Po 30 minutach ekspozycji na miedź 

nastąpiło dodatkowe uszkodzenie, a 

zmniejszenie liczby wirusów doprowadziło 

do uszkodzenia powierzchni kolca.

Stal nierdzewna Miedź



Półtrwały okres użytkowania

•Efekt przeciwdrobnoustrojowy jest wieczny

•(Proszę zmienić produkt w zależności od uszkodzenia 

folii, takiego jak poziom dziury, zarysowania i ścieranie!)

Doskonały efekt eksterminacji bakterii.

•Nieustannie tępi zakaźne wirusy i powstrzymuje podział i 

rozprzestrzenianie się wirusów.

Nieszkodliwe dla człowieka

•Materiał przeciwdrobnoustrojowy, który jest 

nieszkodliwy dla ludzi i środowiska.

CHARAKTERYSTYKA FOLII PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ



RODZAJ PRODUKTU FOLII PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ

Zapewnienie optymalnego rozwiązania antybakteryjnego poprzez zastosowanie specjalnego procesu zgodnie z wymaganymi 

cechami klienta. Ponadto możliwe jest dostarczanie roztworów folii antybakteryjnej z PET / PO i różnymi materiałami na 

bazie polimerów.
PO Type

Warstwa antybakteryjna

Warstwa PO

Powłoka adhezyjna środka antyadhezyjnego

Powłoka klejąca do 
różnorodnych zastosowań

Materiał bazowy

Zapewniają optymalne
właściwości przeciwbakteryjne

Przyczepność

Bez przyczepności

Warstwa antybakteryjna

Warstwa PO

Miękkość, niska przezroczystość
Przyczepność do żądanego obszaru

Miękkość, niska przezroczystość
Nieklejąca się

Zastosowanie Przycisk windy, pasek, klamka



RÓŻNE ZASTOSOWANIA FOLII PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ

Uchwyty w ruchu publicznym Uchwyt wózka

sklepowego

Winda Wspólne drzwi wejściowe do 

mieszkań i budynków.

Czytnik kart Folia ochronna na telefon komórkowy Klamka do toalety i budynku

Przyklej folię antybakteryjną

Przyklej folię antybakteryjną



CERTYFIKACJA FOLII PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ / KOREA PŁD.

Wartość standardowa efektu przeciwdrobnoustrojowego: 2.0

▶ Wartość 2.0 = 100-krotne zahamowanie rozwoju bakterii w 

porównaniu z próbkami nie poddanymi obróbce antybakteryjnej

2.0Słaby
efekt

Silny
EfektNiepowodzenie

↔ Zaliczenie

※ Wyjaśnienie certyfikacji

▼ Pożywka jest czysta, 

ponieważ rozwój bakterii 

jest zahamowany.

Potraktowana pożywka

hodowlana

Nietraktowana pożywka

hodowlana

▼ Proliferacja nie jest 

hamowana, a wzrost jest 

wolny.

<TEST Condition>

35℃ / RH 90% / 24hr culture 

Szczep 1: Staphylococcus aureus

Szczep 2 : Escherichia coli

4.6

6.1



CERTYFIKACJA FOLII PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ / MIĘDZYNARODOWA



KRAJOWY UNIWERSYTET SEOUL RAPORT Z TESTÓW 99,9% COVID KILLER
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