
ImagePerfect™ SafeTouch

En genomskinlig skyddsfilm 
med antibakteriell funktion

Mycket effektivt 
antibakteriellt innehåll

99,99% bevisad 
effektivitet

Garanterade antibakteriella 
egenskaper i 3 år

Klarar kraftig och  
regelbunden rengöring



� Ger ett antibakteriellt skydd på plana ytor

� Skärmar, dörrar och paneler blir säkrare att vidröra

ImagePerfect™ SafeTouch är en 
genomskinligt självhäftande film  
med antibakteriella egenskaper  
för ytor där det är viktigt att minska 
spridningen av bakterier.

Filmen innehåller det mycket effektiva ämnet zinc pyrithione 
som hämmar tillväxten av mikroorganismer som bakterier, 
mögelsvamp och parasiter på ytan. Den aktiva substansen 
skapar en miljö som inte lämpar sig som växtunderlag för 
dessa organismer. Filmen garanterar ett skydd på över 
99,99% under 3 år.

Det effektiva antibakteriella ämnet är inkapslat i filmens 
uppbyggnad istället för en ytbehandling. Det medför att 
materialet fortsätter att ge ett effektivt skydd även efter 
lång tid och regelbunden rengöring.

Oberoende tester visar att ImagePerfect SafeTouch klarar 
regelbunden rengöring med 70% etanol, 0,1% IPA och 5% 
benzalkonium chloride.

Filmen har egenskaper som gör att den inte lämnar några 
limrester när den tas bort.

Tillgänglig i blankt och matt utförande för att passa olika 
estetiska förutsättningar.

Maximalt 
skydd mot 
bakterier

Andra filmer
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Egenskaper Fördelarna

Innehåller det mycket effektiva 
ämnet zinc pyrithione

Ger ett bevisat skydd på 99,99% mot 
bakterier, mögelsvamp och parasiter

Antibakteriella ämnen 
är inkapslade i filmens 
uppbyggnad

Produktens skyddande egenskaper 
bibehålls trots kraftig och regelbunden 
rengöring, garanterat skydd i 3 år

Lösningsbaserat adhesiv Skydd även vid skarvar och kanter

80 mikron En stadig film som är enkel att montera

Testad av oberoende part Garanterad funktion

Antibakteriella egenskaper 
grundligt testade

Filmen klarar regelbunden rengöring

Genomskinlig film
Påverkar inte underlagets utseende 
och kan dessutom användas som ett 
skyddslaminat på inkjet-utskrifter

Blankt och matt utförande Passar olika estetiska förutsättningar

Enkel borttagning
Skadar inte ytan och lämnar inga 
limrester

Användningsområden 

ImagePerfect SafeTouch kan appliceras direkt 
på en rad olika ytor, som till exempel trä och 
glas. Behåll underlagets ursprungliga utseendet 
med denna genomskinliga film.

Filmen passar utmärkt på plana ytor, inklusive 
dörrar, diskar, bord, bänkar, skåp, hyllor, fönster 
och paneler. Några exempel på miljöer där 
denna produkt kan användas:

Handel
Köpcenter, mataffärer, 
butiker

Vård
Sjukhus, kliniker, 
operationssalar

Utbildning Daghem, skolor, universitet

Kollektiv-
trafik

Taxi, bussar, tåg

Service
Hotell, restauranger, kafféer, 
gym, biografer

Event
Mässhallar, 
konferensanläggningar, 
mötesrum

� Ger ett effektivt skydd och klarar regelbunden rengöring

� Kan monteras direkt på utskrifter, till exempel menytavlor



För mer information om ImagePerfect, besök www.imageperfect.com
38 Port Royal Avenue, Lune Industrial Estate, Lancaster. United Kingdom

Distribueras av:

Se produktdatablad för fullständiga tekniska egenskaper

För mer information ring 0430-738 00
eller besök oss på www.spandex.se

Antibakteriella egenskaper

ImagePerfect SafeTouch ger ett mycket bra skydd (över 
99,99%) mot ett antal olika typer av bakterier* i enlighet med 
ISO 22196. Dessa bakterier inkluderar:

Escherichia Coli (E. Coli)
Staphylococcus Aureus (Golden Staph)
Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA)
Salmonella
Listeria
Klebsiella Pneumoniae (K. Pneumoniae)
Enterococcus Faecalis (E. Faecalis)
Pseudomonas Aeruginosa 
Legionella Pneumophila

*När detta dokument skapades hade tester utförts på bakterier i listan ovan. Testningen fortsätter på andra 
mikrober. För att se en uppdaterad lista, besök vår hemsida.

Montering 

Kan monteras på trä, glas, rostfritt 
stål, aluminium, hård PVC, akrylskivor, 
pekskärmar med mera

Filmen är genomskinlig vilket betyder 
att underlagets utseende inte  
påverkas nämnvärt

Kan användas som ett skyddande 
laminat på inkjet-utskrifter

Finns i blankt och matt utförande

Har genomgått tester 

Grundliga tester har visat att de antibakteriella 
egenskaperna hos ImagePerfect SafeTouch 
kvarstår även efter lång tids rengöring med 
starka kemiska rengöringsmedel som 70% 
etanol, 0,1% IPA och 5% benzalkonium chloride. 
Tester utförda av oberoende part** för att 
säkerställa hög kvalitet.

ImagePerfect SafeTouch har testats av 3A 
Laboratori (ackrediterad UNI CEI EN ISO/IEC 
17025, och certifierad UNI EN ISO 9001)

Tydlig symbol

ImagePerfect SafeTouch 
levereras med en  
dekal som visar att  
den skyddande filmen  
är i bruk.

Antibacterial 
surface protection

Specifikationer

Adhesiv Lösningsbaserat, halvpermanent

Adhesivets styrka 10N / 25mm (Finat TM 1/24h)

Bakpapper 2-sidigt PE-bestruket silikonpapper, 140g/m²

Temperaturområde -30°C till +90°C

Brandklassning EN13501 – 1:2018, klass: B-s1, d0




