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Hoogstaande  
én gecertificeerde 
innovatie
CleanSkin werd uitvoerig 
onderworpen aan strenge 
testmethodes onder de ISO-norm 
22196:2011, en gecertificeerd 
door onafhankelijke labo’s. De 
effectiviteitgraad is met 99,9% 
uitmuntend te noemen tegen onder 
meer bacterietypes zoals E.Coli, 
Salmonella, Listeria en Legionella.

99,9% effectief.  
Overal toepasbaar. 
Altijd gerust.

Onze transparante gegoten folie 
zorgt ervoor dat de bacteriën op een 
bepaalde oppervlakte niet kunnen 
toenemen. Meer zelfs: na 24 uur is 
er bijna niets meer terug te vinden 
van de initiële besmetting, met 
een vermindering van het aantal 
bacteriën met maar liefst 99,9%. 
De glanzende folie is eenvoudig 
aan te brengen op alle mogelijke 
oppervlaktes en leent zich daardoor 
voor diverse toepassingen in  
een veelheid aan sectoren.
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Eigenschappen

Dikte 60 micron

Rekbaarheid >150%

Kleefsterkte na 20 min 14N/25mm

Kleefsterkte na 24 uur 16N/25mm

Initiële sterkte 12N/25mm

CleanSkin is zo flexibel en blijft zo goed 
kleven, dat het zelfs kan gebruikt worden 
op gegolfde en ruwere oppervlaktes.

CleanSkin,  
hoe werkt het?
CleanSkin is een gegoten PVC kleeffolie 
met antimicrobiële eigenschappen. Deze 
transparante folie bevat een lage concentratie 
actieve zilverdeeltjes die de groei van bacteriën 
op lange termijn verhinderen en het aantal 
bacteriën zelfs op korte termijn gaat reduceren 
tot bijna nul.

De positief geladen zilverionen reageren in een 
vochtige omgeving (door hydrolyse) met de negatief 
geladen celwanden van de ziektekiemen, waardoor 
de biochemische processen, waarmee bacteriën zich 
voortplanten, grondig verstoord worden.  
Door dit unieke mechanisme kan de oppervlakte van  
de PVC folie jarenlang gebruikt en gereinigd worden, 
zonder aan effectiviteit in te boeten.
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 HORECA 
Iedereen kan zorgeloos aan tafel, en u verliest geen tijd 
meer met het ontsmetten van elke tafel. Ook de hotellobby 
en andere wachtruimtes kunnen een stuk veiliger worden 
dankzij de gerichte inzet van CleanSkin.

 RETAIL 
Maak uw kassa- en wachtzones bacterievrij. Zelfs 
pashokjes kunnen behandeld worden om niet te 
ontaarden in een broeihaard. Al uw klanten kunnen 
met een gerust hart de veelgebruikte zones in  
uw winkel bezoeken. 

 ZORGSECTOR 
Een antimicrobiële laag voor de gemeenschappelijk zones 
in woonzorgcentra. Of in het ziekenhuis. Streef naar 
een publieke omgeving zonder risico op een besmetting. 
Vermijd potentieel vervelende bacteriële infecties en 
verhoog de gemoedsrust van uw patiënten en bezoekers.

 SCHOLEN 
Via CleanSkin wordt het gebruik van wissellokalen 
aangenamer voor leerkrachten én leerlingen. Ook in  
de veelgebruikte leraarskamer maakt onze kleeffolie 
het verschil. Zelfs in de schooltoiletten kan een laag 
CleanSkin de sterke bacteriegroei tegengaan.

 OPENBARE GEBOUWEN 
Een bibliotheek, het stadskantoor. Zoveel zones die je 
kan beveiligen met CleanSkin. Maak elke oppervlakte 
bacterievrij. Denk maar aan trapleuningen, deurknoppen, 
de liftbediening, kortom: alle zones en oppervlaktes  
die typisch veel vastgegrepen of aangeraakt worden.

CleanSkin, altijd 
en overal veilig
Er is een toepassing voor bijna elke sector
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OUR COMPLETE RANGE OF SOLUTIONS

Signmaking vinyls

Monomeric
Polymeric
Cast

Special formula
Non-PVC

Monomeric
Polymeric
Cast

Special formula
Non-PVC
Wall deco

Standard
Glossy Polymeric Wrap
Matt Polymeric Wrap
Matt Super Cast
Gloss Super Cast

Protective
Paint protection film

Decorative
Leather
Pearl
Colour wave
Metallic
Matt
Satin
Brushed
Carbon
Stardust
Flock

CleanSkin

Print media

Laminates

Wrapping films

Antimicrobial films

PRINTED ON FSC PAPER

Monomeric
Promo-series
100-series

Polymeric
200/300 series

Cast
Graficast series

Non-PVC
GEF series

Translucent
TL series

Etched glass films


