Mikä on antibakteerinen paperi?
Hopea on jalometalli, jolla on matala reagointiherkkyys ja korkea kemiallinen vakaus.
Nanohopea (Nano Ag) on yhdistelmä, jolla on erityisiä antibakteerisia ominaisuuksia,
jotka tehoavat laaja-alaisesti mikro-organismeihin.
Hopean pienentäminen nanoyksikköön (nanoyksikkö on 1/biljoonasosa metristä) nostaa tehokkaasti antimikrobisia ominaisuuksia. Kosketuspinnassa olevat mikrobit, bakteerit, sienet,
loiset ja virukset tuhoutuvat nopeasti, tehokkaasti ja pysyvästi.

Uuden ajan
antimikrobinen
ja tulehdusriskiä
pitkäkestoisesti vähentävä
antibakteerinen paperi
tämän päivän
tarpeisiin!

Paperiin yhdistettynä nanohopea tuhoaa tehokkaasti taudin aiheuttajat kosketuspinnasta.
Tuote ei ole terveydelle vaarallista, mutta sitä ei saa syödä.
Nanohopeaa voidaan yhdistää mm. alkoholiin, happeen, silikoniin, titaaniin, polymeereihin ja
erilaisiin liuottimiin. Nanohopean partikkelit ovat kvasfäärisiä ja ohuita (5–15 um). Nuo ominaisuudet luovat vahvan, nopean ja pitkäkestoisen vaikutuksen mikrobeja vastaan.
Nano Ag PPM kertoo, kuinka paljon nanohopeaa on paperissa/tuotteessa. Valmistuttamissamme papereissa on 25 ppm = 0,25 % tuotteen painosta on puhdasta nanohopeaa.

TUOTEKOODI

NANO Ag

ULKOASU

Keltainen tai ruskea neste

HAJU

Hajuton

HIUKKASEN HALKAISIJA (nm)

5–15

HOPEAPITOISUUS

1000–4000 ppm

LIUOTTEET

Deionisoitu vesi, MPG, PPG, PEG,
glyseriini, etanoli, propanoli, butanoli

PAKKAUS

1, 5, 10, 20 L astioita tai muita säiliöitä
asiakkaan vaatimusten mukaisesti

SÄILYVYYSAIKA

12 kuukautta suljetuissa astioissa

Käyttötarkoitus

Vaikuttavuus

Nanohopean kehittäjällä on laaja kokemus sen käytöstä erilaisissa
tuotteissa. Parhaan laadun ja tehokkuuden takaamiseksi
laboratorio on kehittänyt nanohopeaa eri käyttötarkoituksiin.
Käyttökohteita ja tuotteita, joissa nanohopeaa on hyödynnetty,

Mitä enemmän tuotteessa on nanohopeaa, sitä tehokkaampi on
tuotteen antimikrobinen vaikuttavuus.
•

Paperissa turvallinen määrä on 25 ppm.

•

Tuhoaa tehokkaasti haitalliset mikrobit ja virukset ilman

ovat esimerkiksi:

haittavaikutuksia.
•

1–25 ppm tehoaa jo 650 eri haittatekijää vastaan (sienet, virukset,

Käsipyyhkeet

•

Tehokkuus on vahvistettu kansainvälisesti eri testeissä.

•

Lautasliinat

•

Aiheuttaa pysyviä vaikutuksia haitallisten mikro-organismien soluissa.

•

Pintasuojat

•

Estää mikronien kasvun ja vähentää tulehdusriskiä.

•

Muovit

•

Automaattipaperit

•

Kumit

•

•

Kosmetiikka

•

Kotitalouskemikaalit

•

Keramiikka

•

Maalit

•

Lakat

VESIMOLEKYYLI

GLUKOOSI

VASTA-AINE

bakteerit, loiset).

VIRUS

BAKTEERI

IHMISEN SOLU

NUPPINEULANPÄÄ

TENNISPALLO

102 nm

103 nm

104 nm

106 nm

108 nm

NANOMITTAKAAVA

10-1 nm

1 nm

10 nm
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Miksi valita
antibakteerinen paperi?

TAVALLINEN PAPERI

ANTIBAKTEERINEN PAPERI

Taudinaiheuttajat siirtyvät
käyttäjän käsistä annostelijaan
ja lopulta papereihin.

Antibakteerinen paperi tappaa
taudinaiheuttajat, joten riskiä niiden
siirtymisestä paperin mukana puhtaisiin
käsiin ei synny.

Käytettyjen kemikaalien haihtuessa
teho laantuu.

Pysyviä vaikutuksia käsiteltyihin
pintoihin, ei haihdu.

Hopean antibakteeriset
vaikutukset ovat olleet tiedossa
jo yli vuosisadan ajan.
Elinkaariarvioon perustuva tieteellinen tutkimus on
havainnut nanohopean ympäristövaikutusten olevan
marginaalisia. Tutkimuksen mukaan suurin osa nano-

Edullinen.

Edullinen, nopea ja tehokas.

hopeaan liitetyistä ympäristövaikutuksista on peräisin
niiden kanssa käytettyjen perinteisten materiaalien,
kuten puuvillan ja muovin, valmistuksesta.
Tämän vuoksi me Huippu Groupilla kiinnitämmekin

Huippu Group Oy:llä on yksinoikeus Suomessa
sekä muutamassa muussa maassa tarjota
antibakteerista paperia myyntiin.
Valmistajalla on euroopanlaajuinen patentti
nanohopean yhdistämisestä paperiin.

erityistä huomiota myymiemme tuotteiden kokonaisvalmistusprosesseihin. Noudatamme tuotannossamme FSC-yhdistyksen ohjeita, jotka takaavat puunkorjuun säilyttäen metsien elinkelpoisuuden ja niiden
biologisen rikkauden.

Tuhoaa mikrobit,
bakteerit, sienet, loiset
ja virukset tehokkaasti
ja pysyvästi!

Tuote on nopea,
edullinen ja
terveydelle vaaraton
ja sitä tuotetaan
ympäristöystävällisesti!

Jokaisella
nanohopeagrammalla on
yhtä suuri pinta-ala kuin
jalkapallokentällä!

Teho ei laannu
haihtuessa, kuten
kemiallisissa
yhdisteissä!

Saatavilla olevat antibakteeriset tuotteet

AUTOMAATTI-

AUTOMAATTI-

KESKELTÄ

LAUTASLIINA

ANNOSTELIJAN PAPERI

ANNOSTELIJAN PAPERI

PURKAUTUVA PAPERI
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20,8 cm x 125 m
2-kertainen
2 x 24 gsm
100 % sellu
5,2 cm sisäputki
6 rll / sk, 44 sk / lava

19,8cm x 140 m
2-kertainen
3,8 cm sisäputki
2 x 24 gsm
100 % sellu
6 rll / sk, 44 sk / lava

136 m
2-kertainen
18,5 gsm x 19 x 19
repäisyhylsy
100 % sellu
6 rll / sk, 44 sk / lava

VETOPYYHE

16,5 x 22 cm
40 pkt x 200 arkkia
= 8000 arkkia,
32 ltk / lava

•
•
•
•

2-kertainen
100 % sellu
26,5 cm x 250 m x 2 x
17 gsm
2 rll / sk, 60 sk / lava

V-TAITE KÄSIPYYHE			
•
•
•
•

22 x 25 cm
100 % sellu
4000 arkkia
200 x 20 pkt / sk, 40 ltk / lava

TILAA ANTIBAKTEERISET
PAPERIT NYT!
www.huippustore.fi
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Varmista paras mahdollinen
puhdistusteho!

100 %
suomalainen
ja biologinen
tuote!

Ei sisällä
hajusteita,
Paras tulos saadaan, kun yhdistetään antibakteerisen paperin
ja täysin biopohjaisista aineista koostuvan AirCide Clearin edut!
Kun käsi- ja WC-paperiannostelijat käsitellään AirCide Clear -suihkeel-

väriaineita tai
synteettisiä
tehoaineita!

la, suihke tuhoaa pinnoilla olevia mikrobeja heti suihkuttamisen jälkeen. Se muodostaa kuivuessaan kestävän suojan, joka estää tehokkaasti bakteerien ja homeiden kasvua ja inaktivoi viruksia. Yhdessä
antibakteerisen paperin kanssa suojaus on tehokkaimmillaan.
AirCide Clear sopii käytettäväksi alkoholia kestävien pintojen, kuten
lasin, muovin,kumin, metallin ja useimpien maalattujen pintojen
desinfiointiin.
Aircide Clear on suunniteltu erityisesti kirkkaille pinnoille, kuten visiireille, suojalaseille, roiskesuojille sekä muille koville pinnoille.

28,15 € / kpl, alv 0%
(34,90 €, sisältää alv 24 %).

Pyydä tarjous isompiin määriin tai jälleenmyyntiin!
www.huippustore.fi
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VALMISTUTTAJA
Huippu Group Oy Finland
www.huippustore.fi
Laakeritie 7, 90620 Oulu
Valuraudankuja 3, 00700 Helsinki

Valtuutettu jälleenmyyjä

