
Inaktivácia  
99,98 %
Corona vírusov 
v niekoľkých
minútach1

Kľučky dverí Okenné kľučky Rôzne madlá*

Jednoducho
nalepiť.
Chráni
pred vírusmi!

1 Eurovir Laboratories (výsledky zo 16.4. 2020 dostupné na požiadanie)

* Nákupné vozíky a mnohé iné.

Pôsobí okamžite a preukazateľne proti vírusom a baktériám. Samodezinfekčné a  flexibilné použitie.

Uvoľňovanie iónov z medi významne skracuje dobu prežitia vírusov, baktérií a húb. Vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam nemocnice 
používajú aj kompletné medené kľučky dverí. V porovnaní s pevnou meďou má naša trojrozmerná textília s vrstvou medi 7-násobne 
vyššie uvoľňovanie iónov. Toto umožňuje už po pár minútach aj inaktiváciu pri Corona vírusoch na 99,98%.

Ochrana  
pri práci

Antivírusový &  
antibakteriálny

Samodezinfekčnýrýchly  
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Shieldex® - Medená páska

Účinnosť  
v 3 nezávislých 

 laboratórnych testoch
 potvrdená 



1. Čistenie 

kľučku dverí čistiť, tak aby 
bola suchá, nebola od oleja, 
alebo mastná, zaprášená 
a špinavá.

2. Nastavenie pásky 

Položte dlhú stranu pásky
na rukoväť a omotajte ju tak, aby 
páska úplne zakrývala rukoväť. 
Ak sa páska prekrýva viac ako 
1 cm, označte prebytočný materiál 
a orežte pásku na požadovanú 
veľkosť.

3. Nalepenie

Odstráňte podkladový
materiál a lepte pásku tak, 
aby sa začiatok a koniec pásky 
stretávali na spodnej strane 
rukoväte. Vyhlaďte pásku
od stredu smerom von.

Návod pre kľučku  
na dverách 
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Pokyny pre údržbu  
Povrchovú nečistotu z medenej pásky pravidelne 
odstraňujte mäkkou kefou. V prípade veľmi silného 
znečistenia, ktoré už nie je možné odstrániť, odporúčame 
vymeniť ho za novú, náhradnú pásku na dodržanie optimálnej 
účinnosti. Oxidácia medi je prirodzený proces.

Použitie pásky
Pásku je možné použiť na všetky hladké a kovové 
povrchy, použitie na textil sa neodporúča, pretože 
lepidlo tam nepriľne.

 Veľkosť strihov:  8 cm x 10 cm x 0,55 mm

 Páska v návine:   2 cm x 10 m

Povrchový materiál: polyamidové vlákno  
   potiahnuté meďou

Lepiaci materiál:  akrylát (odolnosť voči 
   priľnavosti od –40° C až +120° C) 

Skladovanie:  v chlade a suchu, pri 15–25° C  
   až do 65% relatívnej vlhkosti 

Technické informácie


