


A Película adesiva VírusFree Norton 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.

NORMA 

ISO 21702:2019



Elimina 99% 
dos vírus e bactérias.

Protege diversas 
superfícies

Plástico autoadesivo
de fácil aplicação

Proteção 
   permanente**

*Desde que não haja danos ao filme 
**Exceto superfícies porosas ou com texturas que impeçam a aderência da película



A película é produzida com Nano partículas de prata e 
atua como uma barreira protetora, capaz de interromper 

a divisão celular e o transporte de nutrientes realizado 
por enzimas, o que desestabiliza a membrana, parede e 

plasma celular, inativando o vírus ou bactéria.

Nano partículas de prata 
atacam por todos os lados do vírus 
impedindo que este se adapte 
e crie resistência 

Interrompe a 
divisão celular.

Interrompe o transporte 
de nutrientes realizado 
por enzimas.

Desestabiliza a 
membrana, parede 
e plasma celular.



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)

RESULTADOS

TEMPO

 REDUÇÃO DA ATIVIDADE VIRAL CORONAVÍRUS MHV  (%) 

PELÍCULA ADESIVA 
CONVENCIONAL

PELÍCULA VÍRUS-
FREE NORTON

10 s 0% 99,90%

99,99%

99,99%
99,99%
99,99%

99,99%

0%

0%
0%
0%

0%

1 min

5 min
10 min

1 h

24 h



BALCÕES MESAS PORTAS

E DIVERSAS 
SUPERFÍCIES

CAIXAS DE 
SUPERMERCADO

TRANSPORTE 
PÚBLICO 



FALE AGORA 
COM SEU VENDEDOR 

e tenha um ambiente cada vez mais livre 
de vírus e bactérias.



Norton Abrasivos


