
PROFISSA vai de NORTONNorton Abrasivos

Película Adesiva VírusFree é a solução desenvolvida pela Saint-Gobain, que protege superfícies contra a 
propagação de vírus e bactérias. É ideal para aplicação em locais que são pontos de contato comum por 
muitas pessoas, evitando a disseminação de doenças contagiosas.

A Película Adesiva VírusFree é produzida com íons de prata, que possuem efeitos significativos na 
eliminação dos micróbios, inibindo seu crescimento na superfície da película, protegendo assim a 
superfície aplicada. Com uma longa história de sucesso como ação antimicrobiana, o íon de prata 
é uma das tecnologias mais utilizadas no mundo para esta finalidade.

O agente antimocrobiano possui proteção duradoura a partir do momento em que o produto 
é aplicado, é resistente a riscos de revestimento de superfície: fornece durabilidade para 
proteção contra desgaste diário.

SOLUÇÃO PARA APLICAÇÃO

• Adesivo removível: permite fácil instalação, remoção e substituição;

• Alta transmissão de luz: fornece alta clareza óptica, mesmo no vidro;

• Inibidores de UV integrados para bloquear a luz ultravioleta 
   (prejudicial à saúde), estendendo a vida da superfície;

• Ação antimicrobiana de contínua proteção e duração até vida útil do produto.

ESPESSURA 
DO FILME

TRANSMISSÃO 
DE LUZ VISÍVEL

FATOR DE 
NÉVOA (%)

DUREZA DO 
REVESTIMENTO

RESISTÊNCIA 
A RISCOSCLARIDADE

4 MIL (~100µM) >90 .80 6H APROVADO>99

TIPO DE SPRAY ÁGUA DETERGENTE NEUTRO

SPRAY DE GARRAFA 950ML 5ML

SPRAY BAIXA PRESSÃO 1900ML 10ML

SPRAY ALTA PRESSÃO 11,4 L 60ML

1 Teste método ASTM D1003 | 2 Teste método ASTM D3363 | 3 Resistencia a lã de aço

NORMA 

ISO 21702:2019



1 – LIMPE COMPLETAMENTE A SUPERFÍCIE
- Lave bem a superfície com uma solução de água e detergente neutro;
- Retire o excesso da solução com um rodo e limpe as bordas com um pano não abrasivo de microfibra;
- Inspecione visualmente e certifique-se que toda a sujeira da superfície a ser aplicada foi removida;
- Repita o processo de limpeza se necessário.

2 – PREPARE A PELÍCULA
- Meça a superfície a ser aplicada.
- A película deve ser cortada de forma a deixar uma margem de no máximo 3mm para as beiradas da superfície;
- Aplique a solução de água e detergente neutro em 100% da superfície a ser aplicada;
- Para aplicações em vidro, a película pode ser cortada usando o vidro e a moldura como guia.

3 – REMOVA O LINER PLÁSTICO QUE PROTEGE A COLA
- A Película Vírusfree possui um adesivo sensível à pressão. Esse adesivo é protegido por um Liner que deve ser completamente removido antes 
da aplicação;
- Assim que começar a remoção do liner, aplique constantemente a solução de água com detergente neutro até a remoção completa;
- Descarte o liner;
- Com o liner removido, aplique o spray com a solução uma última vez na superfície e na película até a completa saturação.

4-Aplique a Película
- Segure a película pelas extremidades, tomando cuidado para não permitir com que não entre em contato 
com quaisquer outras superfícies;
- Aplique com o lado adesivo voltado para a superfície;
- Deve-se tomar um cuidado especial para não dobrar ou vincar;
- A solução de água e detergente neutro permitirá o movimento da película na superfície. 
Ajuste-a de maneira a deixar a 3mm de distância das extremidades;
- Pulverize a superfície externa da película para lubrificação;
- Aplique o rodo com uma pressão média, da parte central inferior para a superior para remover a solução 
de montagem. Logo após, continue o movimento conforme diagrama ao lado para completa remoção da solução
que está entre o adesivo e a superfície.

5 – ACABAMENTO
- Usando um cartão ou algum material semelhante, envolva-o com papel toalha e faça o mesmo movimento do diagrama acima, desta vez 
certificando-se de chegar até a extremidade da película. O papel toalha servirá para absorver qualquer umidade que ainda exista da solução 
aplicada; 
- Dê um passo para trás e inspecione a aplicação. Observe-a de vários ângulos para checar se toda a solução e contaminação foi removida. 
Se existir, repita o processo com o cartão ou remova a contaminação imediatamente para impedir a criação de defeitos permanentes.

- O Armazenamento da película deve ser feito em ambiente ventilado, seco, com temperaturas variando no máximo entre 10°C e 35°C para garantir a 
melhor durabilidade do adesivo;
- Ao aplicar, certifique-se de não tocar na parte com cola, pois isso pode acarretar em manchas permanentes;
- Certifique-se de usar óculos de proteção individual e luvas apropriadas, principalmente no manuseio de objetos cortantes. Assim você garante uma 
aplicação segura e perfeita;
- Se a solução estiver causando marcas de sabão no adesivo, reveja a concentração de sabão ou tente aplicar somente com água.

MODO DE USO

1) Superfície resistente ao risco com aditivo antimicrobiano embutido;
2) Antimicrobiano possui espessura de 4 Mil (~100µm), camada única de filme PET de alta 
resistência à tração com alta clareza óptica e transmissão de luz;
3) Adesivo com liner de proteção, sensível à pressão (PS);

A Película Adesiva Virusfree é a solução ideal para uma grande variedade de aplicações em superfícies 
planas e com pouca irregularidade, como vidros, superfícies metálicas, plásticas, etc.

Os ensaios foram realizados em laboratórios NB-2 (Biosafety Level 2) seguindo as recomendações de ANVISA Art.1 e Art.3 da IN 04/13 e 
IN 12/16 e metodologias descritas nas normas (BS ISSO 21702:2019 “ Medição da atividade antiviral em plásticos e outras superfícies não 
porosas” , BS EM 14476:2013+a2:2019 e do Institucional Robert Kock – RKI) e obedecendo as Boas Práticas de Laboratórios (BPL). 

TIPO DE VÍRUS
VÍRUS LINHAGEM CELULARES

CORONAVÍRUS MHV CÉLULA L929 – NCTC CLONE 929 (L CELL, L-929, 
DERIVATIVE OF STRAN L) (ATCC@ CC-1 TM)
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• Vidro e outras superfícies lisas 
• Expositores e superfícies de varejo
• Entradas
• Paredes e divisórias

• Elevadores e escadas rolantes
• Bancadas
• Transporte de massa


