
elimina 
99% das bactérias

disponível a
frio e quente

Acabamento em brilho
e mate

AÇÃO BACTERICIDA
GRAÇAS AOS

IÕES DE PRATA

elimina 99%
das bactérias da
sua superície

ANTIBACTERIANO
FILME



Características do produto :

Este filme especial, com um tratamento baseado em iões de prata, tem a capacidade de eliminar quase 

todas as bactérias que entram em contacto com ele.

Estas propriedades foram verificadas nas análises realizadas por um laboratório Inglês (IMSL, 

Industrial Microbiological Services Ltd), que certifica que o filme tem uma eficiência em eliminar 99% 

das bactérias, de acordo com o padrão ISO22196.

Esta característica permanece constante mesmo após manuseio repetido e, portanto, torna o produto 

adequado também para a laminação de produtos destinados ao uso frequente.

As características em termos de aderência, transparência e manuseabilidade são as mesmas dos 

filmes normais à base de polipropileno. O filme está disponível nas versões a frio e adesivado e com 

acabamento brilho ou mate.

O filme antibacteriano representa uma solução revolucionária para o mundo das artes gráficas, graças 

à ampla gama de aplicações para as quais é recomendado.

Aplicações principais:
- Material destinado à comunicação em hospitais, lares de idosos, centros de análise, consultórios

médicos, clínicas veterinárias.
- Embalagem de produtos destinados aos mesmos ambientes.
- Livros infantis e embalagens de jogos destinados a eles.
- Menus de restaurantes, bares, gelatarias.
- Embalagem de produtos de higiene pessoal.
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Produto Acabamento
Espessura

Micron

Comprimento

Metros

Rendimento

m² / Kg

Tensão

superficial

dynes

Diamentro

interno mm

Brilho 15 4.000 73,00 39 77

Mate 15 4.000 79,40 40 77

Brilho 24 3.000 46,00 ≥ 36 77

Mate 27 3.000 42,70 38 77

Filme a frio 

ANTIBACTERIANO

Filme adesivado 

ANTIBACTERIANO


