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Antimikrobiyal Kaplama Nedir ve COVID-19'a Karşı Korur mu?

RECOAT® ANTIMIKROBIYAL PROTECTOR ile EVET
RECOAT® Antimikrobiyal Kaplama Sistemi ile, sert yüzeyleri altı ay boyunca SARS-Cov-2 (Covid-19)’dan uzak tutmak
gerçekten mümkündür. Antimikrobiyal kaplama ile işlem görmüş yüzeyler, virüs ve bakterilerin yayılmasını önleyip,
hijyenik bir ortam oluşturarak, yüzeyle temas eden kullanıcıları korurlar.
RECOAT® ANTIMIKROBIYAL KAPLAMA SISTEMI çok yönlüdür ve kullanımı kolaydır. Kullanışlı bir sprey
şişede tedarik edilen RECOAT® AM PROTECTOR, aşağıdakiler dahil hemen hemen tüm sert yüzeylerde kullanılabilir:
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RECOAT® ANTIMIKROBIYAL KAPLAMA COVID-19’A KARŞI KORUR.
Bakteri ve virüslerin engellenip yok edilmesi işlemi ve sonuçlarının güvenilir olması, özellikle hijyenik bir ortamın şart
olduğu yerlerde çok önemlidir. Antimikrobiyal yüzeyler, kullanıcılara enfeksiyonun yayılmasına karşı çok etkin bir
koruma sağlar.
> Antimikrobiyal silver ion teknolojisidir. > 15 dakikada dokunma kuruluğuna, 3 saatte kullanıma hazırdır.
> Altı ay’a kadar etkisini sürdürmeye devam eder > E. coli, MRSA, staph aureus ve SARS-Cov-2 (Covid-19) dahil
başlıca HCAI’lere karşı koruma sağladığı kanıtlanmıştır.

TESISINIZI NASIL KORUYACAĞINIZ KONUSUNDA PROAKTIF OLUN
RECOAT® AM Protector’u tesisinizdeki kapı kolları ve dokunmatik ekranlar gibi
genellikle neredeyse sürekli temizlik gerektiren ortak temas noktalarını bakteri ve
1
virüslere karşı koruyabilirsiniz. Her 500 ml'lik şişe size yaklaşık olarak
2
50 m antimikrobiyal koruma sağlayarak, gerçekten uygun maliyetli bir çözüm
haline getirirken aynı zamanda su bazlı, sürdürülebilir ve çevre dostu olmanın
avantajlarından da yararlanır.
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RECOAT® YÜZEY TEMIZLEYICI
RECOAT® Yüzey Temizleyici; antimikrobiyal kaplama uygulanacak
yüzeylerin temizlenmesinde kullanılan bir temizlik malzemesidir.
Uygulanacak yüzeylerdeki yağ ve benzeri kirleri temizleyerek,
RECOAT® AM Protector’ün yüzeye tam yapışmasını sağlar.

RECOAT® ANTIMIKROBIYAL PROTECTOR
Recoat Antimikrobiyal (AM) Protector; su bazlı, hızlı kuruyan ve
antimikrobiyal teknolojinin en son ürünü olan gümüş iyonları içeren bir
antimikrobiyal kaplamadır. Uygulandığı yüzeyleri 6 aya kadar virüs ve
bakterilerden korur.

NASIL UYGULANIR
> Koruma altına alacağınız yüzeylere Recoat Yüzey Temizleyici püskürtünüz.
> Yüzeydeki tüm kir ve yağı temizleyiniz.
> Yüzeyler temizlenip, kuruduktan sonra tüm yüzeylere Recoat 		
Antimikrobiyal Protector’ü yüzeyin 80%’ni kaplanacak şekilde 		
püskürtünüz.
> Nemli mikrofiber bez ile tüm yüzeye eşit olarak yayılmasını sağlayınız.
> Kurumaya bırakınız, böylece yüzeyler 3 dakika içerisinde dokunma,
3 saat sonra da kullanıma hazır hale gelecektir.
> Artık uygulama yapılmış tüm yüzeyler antimikrobiyaldir.
> Antimikrobiyal kaplamanın varlığı, UV ışık kaynağı ile tespit edilebilir.
RECOAT® AM PROTECTOR
Aşağıdaki virüs ve bakterilere karşı İngiltere’de onaylı laboratuvarlar
tarafından test edilip, sertifikalandırılmıştır. Uygulandığı yüzeyde 6 ay
korunum sağlamaktadır.
VİRÜSLER ➜ Coronavirus Sars-Cov-2 (COVID-19) > Ebola virüs disease
(EVD) > Severe acute respiratory syndrome (SARS) > Middle East
respiratory syndrome (MERS) > Influenza A virüs (H1N1)
BAKTERİLER ➜ Escherichia coli (E.Coli) > Salmonella > Legionella
> Methicilin Resistant Staphylococcus Aurus (MRSA)
> Klebsiella pneumoniae
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