
microbial
free by decal

Overlaminate & Protection Film
Laminační antibakteriální fólie,
která chrání povrchy a Vaše zdraví



free by decal

Decal antibakteriální laminovací fólie byla vytvořena, k ochraně tisků 

i lidí před bakteriemi. Odpovídající řešení pro současné i budoucí 

výzvy se zárukou účinnosti potvrzené laboratorními výsledky v 

souladu s normou ISO 22196:2011.

Decal antibakteriální fólie lze snadno aplikovat na povrchy všech typů

a velikostí. Jeho přilnavost je posílena lepidlem s vysokou lepivostí (HT) 

a lepidly na hladký povrch (SS), permanentními nebo s odnímatelnými a 

estetiku vylepšenou čirými lesklými a čirými matnými povrchovými 

úpravami.

Objevte vlastnosti a výkon produktů v této řadě, která zajišťuje 

trvalou ochranu v prostorách vašich zákazníků.



proč
chránit?
Vzhled a množení bakteriálních 

kolonií se vyskytuje na všech 

typech povrchů a ve vlhkém prostředí,

kde vytváří mikrobiální biofilmy.

Pravidelné čištění nezabrání 
množení zdraví škodlivých 
mikroorganismů, které 
pokračují mezi čištěními a 
zvyšují riziko kontaminace.

bez laminace s antibakteriální laminací
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nárust bakterií



jak to
funguje?
Antibakteriální produkty obsahují inovativní 
zinkové antimikrobiální činidlo, které je 
začleněno do kompozice z PVC. To vytváří 
bariéru proti vlhkosti a zajišťuje, že 
antibakteriální vlastnosti jsou aktivní nejen 
na povrchu, ale po celém filmu.

-

Vyrobeno s antibakteriálními přísadami.

zinkové antimikrobiální činidlo

obyčejná laminace

s antibakteriální
laminací

bez antibakteriální
laminace

kompletní vrstva



je zinek
účinný při
trvalé
ochraně?
Vývoj buněčných mikroorganismů, jako jsou bakterie, 
má několik fází: klidová fáze, exponencionální růst, zpomalení
a fáze odumírání.

-

Zinek blokuje metabolismus bakterií během čištění
a za přítomnosti vlhkosti přerušuje proces množení 
buněk a eliminuje je. 

-

ZN
zinek



je odolný vůči
abrazivním
výrobkům?
Antibakteriální fólie splňují čistící protokoly definované
Světovou zdravotnickou organizací. PVC je vodotěsné,
omyvatelné a odolává pravidelnému kontaktu s abrazi-
vními čistícími prostředky, včetně těch, které jsou
doporučovány proti koronaviru SARS.  

čistící
prostředky

zátěžový test

1



Antibakteriální aktivita byla potvrzena 
zátěžovými testy (intenzivními) 
prováděnými v laboratoři, které 
simulovaly 50 týdenních čisticích cyklů. 

-
-50

1 min

úplné
ponoření

2

týdenní 
cykly
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jaké druhy bakterií
jsou kontrolovány?

Laboratorní výsledky 
ukazují, že antibakteriální 
laminační fólie jsou odolné
vůči: 

clear glossy

bakteriální druhy

staphylococcus aureus - ATCC 6538

escherichia coli ATCC 10536

klebsiella pneumoniae – ATCC 4352

enterococcus faecalis – ATCC 19433

pseudomonas aeruginosa – ATCC 15442

salmonella enterica - ATCC 14028

listeria monocytogenes - ATCC 13932

snížení
počtů v %

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,99

snížení
počtů v %

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,00

99,99

snížení
počtů v %

99,00

99,99

99,99

99,99

99,90

99,99

99,98

     log.
snížení

2,12

3,24

2,02

2,72

2,16

2,77

3,97

     log.
snížení

2,27

3,07

2,27

3,44

2,48

2,82

4,01

     log.
snížení

2

5,08

6,2

4,5

3

4,9

3,9

clear matte PVC only



druh bakterie

staphylococcus aureus - ATCC 6538

escherichia coli - ATCC 10536

klebsiella pneumoniae - ATCC 4352

enterococcus faecalis - ATCC 19433

pseudomonas aeruginosa - ATCC 15442

salmonella enterica - ATCC 14028

listeria monocytogenes - ATCC 13932

parametr

% reduction

% reduction

% reduction

% reduction

% reduction

% reduction

% reduction

výsledky

99.00% (2,27 log)

99.90% (3,07 log)

99.00% (2,27 log)

99.90% (3,44 log)

99.00% (2,48 log)

99.90% (2,82 log)

99.99% (4,01 log)

jsou výrobky
certifikovány? 
Antibateriální laminovací fólie splňují 
mezinárodní standardy stanovené 
v ISO 22196: 2011 pro měření 
antibakteriální aktivity na plastech a 
jiných neporézních površích.

Rovněž se řídí nařízením Evropského 
parlamentu č. 852/2004 o hygienických 
otázkách týkajících se potravin.



online
certifikáty



jak působí
proti Korona 
viru?

Laboratorní výsledky prokázaly účinnost antivirové aktivity 
antibakteriálních laminací bez mikrobů proti KORONA VIRU.

Po 24hodinové době kontaktu došlo ke snížení o 14,82% ve srovnání s 
nechráněnými povrchy podle hodnocení stanoveného normami 
ISO 21702: 2019 a NF EN 14476: 2013 + A2: 2019. microbial

free

-14,82%

24h

redukce na laminovaných površích

laboratorní výsledky:



jak působí
proti 
Listerii?
Účinnost antibakteriálního působení 
lze pozorovat také v ochraně proti 
listérii spojené s chorobami způsobenými 
kontaminovanými potravinami.

Testy provedené metodou počítání CFU / cm3 
(Colony-Forming Units) zahrnovaly zavedení 
kolonie této bakterie do chladničky při 4 ° C. 
To prokázalo rychlé množení bakterie na 
nechráněných površích.

Test na listérii
CFU/cm3 (Colony-Forming Units) 



1 2 3
počítánívzorkovánívložení

4ºC

antibakteriální laminacenechráněný povrch počítání
(D 0 / D 7 / D 28)

CFU/cm3 



test měření

1jak jsou 
prováděny
laboratorní
testy?

6

2

106 kolonií

vložení

nechráněný povrch antibakteriální laminace

ISO 22196: 2011 například vyžaduje, aby měření antibakteriální 

aktivity muselo být prováděno pomocí testů k měření vývoje počtu 

kolonií na nechráněných površích a laminovaných površích.

Porovnání výsledků po inkubační době 34 hodin při 35 ° C ukázalo, 

že počet kolonií zůstal stejný na nechráněném povrchu (10 kolonií) 

a na povrchu chráněném antibakteriální laminací se snížil (10 kolonií).



výsledky

2

24h

3
počítáníinkubace

redukce bakterií až 99,99%

106 kolonií 102 kolonií

35ºC



kde je
lze
použít?
Antibakteriální laminační fólie lze snadno 
aplikovat na tištěné předměty a na rovné nebo 
mírně zakřivené povrchy, a to ve veřejných 
i soukromých prostorách.



-

Laminace se může použít na 
ochranu podlah a stěn, stejně 
jako tlačítka výtahů a eskaláto-
ry ze supermarketů, škol, 
společností, restaurací, letišť, 
průmyslových zařízení a 
veřejné dopravy.



mohou být 
použity
v každém
prostředí?
Zinek je životně důležitá látka pro imunitní systém a je přítomný 
v lidské kůži za účelem ochrany proti bakteriím a virům.

Jeho použití v antibakteriálních laminovacích fóliích umožňuje 
aplikace na místech s náročnějšími hygienickými kritérii, jako 
jsou nemocnice, kliniky a prostory pro přípravu potravin.

-



co je 
Hygiene+
značka?
Účinnost antibakteriálních laminovacích fólií 
je zákazníkům prokázána prostřednictvím 
značky Hygiene +.

Společnost Decal vytvořila toto osvědčení se 
sériovými čísly, která jsou součástí dodaných 
materiálů a jsou patrná na chráněných místech, 
což dokazuje odlišnost našich produktů.





microbial
free
Overlaminate & Protection Film

decal overlaminate microbial free P HT 80  clear glossy

decal overlaminate microbial free P HT 80  clear matte

decal overlaminate microbial free R SS 80  clear glossy

decal overlaminate microbial free R SS 80  clear matte


