
SKUTECZNA
OCHRONA

DO

99.9%

•  Transparentna, łatwa w aplikacji, samoprzylepna taśma o długotrwałym działaniu  
      przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym

•  Przeznaczona do niszczenia mikroorganizmów z często dotykanych powierzchni, zarówno 
     w miejscach publicznych, jak i w miejscach pracy 

•  Wysoce skuteczna ochrona przeciw patogenom (do 99.9%) 

•  Długotrwały efekt do roku po aplikacji

www.a-spe.com
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POWIERZCHNIA

TAŚMA AS-100 ZAWIERAJĄCA FOTOSENSYBILATORY
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Skuteczność do 99.9% 
potwierdzona badaniami 
laboratoryjnymi

Długotrwałe działanie

Nie zawiera szkodliwych
nanocząsteczek i biocydów

Nieszkodliwa dla
zdrowia i środowiska 

Nie wywołuje oporności
patogenów

Wodoodporna i łatwa
w utrzymaniu czystości

CECHY

DŁUGOTRWAŁA I SPRAWDZONA OCHRONA
Taśma AS-100 Anti Microb została stworzona z myślą o szybkiej i trwałej dezynfekcji często dotyka-
nych powierzchni, w miejscach szczególnie narażonych na kontakty międzyludzkie. Rozwiązanie to jest 
unikatowe na skalę światową i ma wysoce skuteczne działanie anty-mikrobowe (do 99.9%).

Działanie o szerokim spektrum przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym oraz przeciwgrzybiczym Taśmy 
AS-100 jest możliwe dzięki zawartym w powłoce fotosensybilatorom. Aktywowane źródłem światła  
fotosensybilatory przekazują energię cząsteczkom tlenu znajdującym się w powietrzu, tworząc ochron-
ną barierę na zabezpieczonej powierzchni. Technologia oparta na zastosowaniu fotosensybilatorów jest 
nietoksyczna i zapewnia redukcję drobnoustrojów w oparciu o naturalne składniki bezpieczne dla 
dorosłych i dzieci.

ZASTOSOWANIE
AS-100 Anti Microb to uniwersalna 
taśma o szerokim zastosowaniu. 
Szczególnie zalecana do eliminowania 
bakterii, wirusów oraz komórek grzybi-
czych powszechnie występujących na 
powierzchni klamek, poręczy, przycisków 
w windach oraz innych powierzchniach w 
szpitalach, szkołach, hotelach, sklepach 
lub w środkach transportu publicznego. 
Taśma zapewnia skuteczną ochronę 
wszędzie tam, gdzie tradycyjne metody 
dezynfekcji nie są efektywne, zwłaszcza 
przy dużym natężeniu użytkowników.

OKRES PRZYDATNOŚCI WEWNĄTRZ 
Do 12 miesięcy 

OKRES PRZYDATNOŚCI 
NA ZEWNĄTRZ
Do 3 miesięcy
(skuteczność uzależniona 
od działania promieni UV)

DOSTĘPNOŚĆ
Taśma AS-100 Anti Microb występuje w 
rolkach i arkuszach, dla wygodnej aplikacji.Arkusze 

100 x 200mm / 10 szt. w pudełku
Rolki 
100mm x 5m

www.a-spe.com


