
Liquid Guard® 

PROTECȚIE  
ANTIMICROBIANĂ 

PERMANENTĂ 



 

Protecție igienică 
invizibilă 

 
 

Accesorii sanitare 

 

Protecție împotriva 
infecțiilor 

 
 

Controlul igienei 

 

      Dezinfectare     
permanentă a 
suprafețelor 

 
 

Obiecte de zi cu zi 

 

Protecția permenentă 
a suprafețelor 

 
 

Utilaje și 
echipamente 

 

Echipament 
ușor de curățat 

 
 

Fără mirosuri 

 
 

Sisteme de ventilație 

 
 

Reducerea infecțiilor 

 
 

Protecție împotriva 
depunerilor organice 

 
 

Suprafețe/podele 

 
 

Reducerea mucegaiului 

SOLUȚII LA PROBLEME COMUNE DE ZI CU ZI 

Infectări de contact: de pe mâini 
sau suprafețe la față (mucoasă) 
de peste 100 de ori pe zi ! 

Mirosurile corpului: bacteriile 
transformă transpirația în 
substanțe cu miros neplăcut 

Mucegai: Eliberarea de toxine 
→ Reacții alergice, răspunsuri ale 
sistemului respirator și imunitar 

Infecții Fungice: piciorul atletului 
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APLICAȚII 

Piciorul atletului 

•  Liquid Guard® oferă un efect rezidual de 
auto-igienizare împotriva ciupercii care 
cauzează piciorul atletului(Trichophyton 
mentagrophytes) pe șosetele tratate. 

•  Durabil până la 10 spălări repetate 

•  previne 99.9% din creșterea ciupercii 
piciorului atletului pe șosete 
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APLICAȚII 

Suprafețe: 
materiale plastice, fibră de sticlă, metale, sticlă, lemn, ceramică, piatră, materiale naturale, 
materiale compozite: inclusiv filtre de aer pentru cuptoare, aparate de aer condiționat, 
dispozitive de purificare a aerului, automobile și sisteme de reciclare a aerului; filtre pentru 
acvariu; componente din interiorul autovehiculelor 
 
Materiale: 
materiale pentru acoperișuri (țiglă, șindrilă, granule, piatră, membrane, pâslă, straturi de 
bază și straturi sintetice); materiale și componente de construcție (inclusiv pardoseli, panouri 
de perete, lemn și compozite din lemn, izolație și mobilier); plăci pentru tavan; produse din 
beton; beton uscat și amestecuri de mortar;  
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APLICAȚII 

Materiale fibroase și produse de bază: 
fibre, țesături (naturale și sintetice, țesute și nețesute), piele și materiale de uz casnic (naturale și 
sintetice): Bureți de acoperire a saltelei; Huse pentru perne; cearșafuri; pături; cuverturi de pat; 
umplutură cu fibre pentru tapițerie, îmbrăcăminte, articole de agrement, pilote și perne; perdele; 
draperii; mochetă și strat de bază pentru mochetă; covoare; tapiţerie; prosoape; perdea de duș; 
rezervor de toaletă și capace WC; țesături pentru acoperirea pereților și tapet (inclusiv vinil); 
umbrele; țesătură pentru furtun de incendiu; scutece de unică folosință nețesute; cârpe de 
ștergere; șervețele (acestea nu conferă proprietăți pesticide); îmbrăcăminte, inclusiv îmbrăcăminte 
outdoor, îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte de dormit, șosete, ciorapi, lenjerie, mănuși și uniforme; 
încălțăminte (cizme, încălțăminte și componente); echipament sportiv și echipament atletic; 
material textil pentru pânze, frânghii, corturi și alte echipamente de exterior; saci de nisip; 
prelate; copertine; coperte de carte; poze 
 
Alte aplicații: 
blaturi fără contact cu alimentele; tubulatură pentru sisteme de tratare a aerului; pardoseli; 
recipiente de uz general; mobilă; pentru baie și articole de bucătărie non-alimentare; articole 
pentru instalații sanitare; sticlă formată și sticlă în plăci; mopuri; saci și filtre pentru 
aspiratoare; spumă pentru ambalare și amortizare; spumă folosită ca mediu de creștere pentru 
culturi agricole și plante. 
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DE CE CURĂȚAREA NU ESTE SUFICIENTĂ 

PROTECȚIE ÎNTRE 
DEZINFECTĂRI 

Reduce creșterea microbilor între 
dezinfectări și ciclurile de curățare 

Protocol de dezinfectare obișnuit 

Dezinfectare 

Unități 
Formare 
Colonie 

x 

0 

Conform Protocolului Instituțional 
existent 

Unități 
Formare 
Colonie 

x 

0 

Liquid Guard adăugat protocolului de dezinfectare:         
Impact Potențial Semnificativ 

o  Dezinfectant corect 
o  Concentrație corectă 

o  Tehnică corectă 
o  Timp corespunzător 

 
Rezultatele din laborator și din teren au demonstrat 

o reducere a UFC de până la 99.999% 
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FUNCȚIE: ELIMINAREA FIZICĂ A 
MICROORGANISMELOR 

MODEL 3D 

Un strat protector de lame 
ascuț ite creează o barieră 
antimicrobiană eficientă 
 
Atomii de nitrogen încărcați 
pozitiv atrag mebranele 
celulare încărcate negativ și 
permit stratului protector 
să distrugă microbii 

7 



MICROSCOPIE 
RASTER-
ELECTRON(REM)   
LA UNIVERSITATEA  
ANSBACH 

Grup E. Coli pe 
fibră netratată 

 
 
 

Celule de E. Coli rupte 
după contactul cu 
suprafața tratată 
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SOLUȚII LA PROBLEME COMUNE DE ZI CU ZI 

ANTI-BACTERIAN 

Acțiune anti-bacteriană cu 
spectru larg (inclusiv împotriva 
bacteriilor multi-rezistente) 

FUNGICID 
Acțiune permanentă de 
fungicid 

PROTECTOR 

Lasă acarienii fără surse 
de hrană 

PREVINE DEZVOLTAREA 
MUCEGAIUL ȘI MIROSURILE 
ASOCIATE 
Previne dezvoltarea 
mucegaiului și a mirosurilor cu 
sursă microbiană 

FACILITEAZĂ CURĂȚAREA 

Facilitează curățarea și 
îndepărtarea calcarului, 
funinginei, grăsimilor, 
prafului, etc. 

PROMOVEAZĂ CONFORTUL 

Promovează confortul, 
starea de bine și siguranța 

FĂRĂ SVHC 
Fără fluor, PBT și substanțe 
vPvB 

TESTAT DERMATOLOGIC 
Calificativ“excelent” 

ANTI-VIRAL 

Împotriva Coronavirușilor 
SARS-CoV și împotriva 
gripei de tip A  
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PERFORMANȚĂ 

Organisme eliminate 

Bacterii Alge 

Micrococcus sp.  
Staphylococcus epidermidis  

Enterobacter agglomerans  
Acinetobacter calcoaceticus 

Methicillin-resistant Staphylococcus  
aureus 
Staphylococcus aureus  

Klebsiella pneumoniae  
Pseudomonas aeruginosa  

Streptococcus faecalis  

Escherichia coli  
Citrobacter diversus 

Salmonella typhosa  
Proteus mirabilis  

Salmonella choleraesuis  
Corynebacterium bovis  

Mycobacterium smegmatis 
Mycobacterium tuberculosis  

Brucella canis 

Brucella abortus 
Brucella suis  

Streptococcus mutans  

Bacillus subtilis  
Bacillus cereus 

Clostridium perfringens  
Haemophilus influenzae  

Lactobacillus casei  
Leuconostoc lactis  

Listeria monocytogenes  
Propionibacterium acnes  

Proteus vulgaris  

Pseudomonas cepacia 
Pseudomonas fluorescens  

Xanthomonas campestris 

Drojdie Fungi 
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PERFORMANȚĂ 

Organisme eliminate 

Bacterii Alge 

Aspergillus niger  
Aspergillus fumigatus  
Aspergillus versicolor  
Aspergillus flavus  
Aspergillus terreus  
Penicillium chrysogenum  
Penicillium albicans  
Penicillium citrinum  
Penicillium elegans  
Penicillium funiculosum  
Penicillium humicola 

Penicillium notatum  
Penicillium variabile  
Mucor sp. 

Tricophyton mentagrophytes 
Tricophyton interdigitalie 
Trichoderma flavus  
Chaetomium globosum  
Rhizopus nigricans  
Cladosporium herbarum  
Aureobasidium pullulans  
Fusarium nigrum 

Fusarium solani  
Gliocladium roseum  
Oosopa lactis  
Stachybotrys chartarum 

Drojdie Fungi 
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PERFORMANȚĂ 

Organisme eliminate 

Oscillatoria borneti  

Anabaena cylindrica  

Selenastrum gracile  

Pleurococcus sp. 

Schenedesmus quadricauda  

Gonium sp. 

Volvox sp.  

Chlorella vulgarus 

Bacterii Alge Drojdie Fungi 
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PERFORMANȚĂ 

Organisme eliminate 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Candida albicans 

Trichophyton  
mentagrophytes 

Bacterii Alge Drojdie Fungi 
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PERFORMANȚĂ 

Întins pe polipropilenă foarte colonizată  conform ISO 22196:2011 

Rezultate ca Log10 CFU cm2 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 
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PERFORMANȚĂ CONFORM JIS Z 2801:2012 

Standard recunoscut 
la scară largă 

Rezultat: eliminare > 99,99% (> log 4) a: 
 

Staphylococcus aureus (MRSA = methicillin-  
resistent Staphylococcus aureus) 
Escherichia coli 
Klebsiella pneumoniae  
Listeria monocytogenes  
Salmonella choleraesuis  
Clostridium difficile  
Pseudomonas aeruginosa  
Enterococcus hirae 

Foarte colonizat 
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PERFORMANȚĂ CONFORM ASTM F 1980 

 
 
 
 
 
 

Rezultat: După 4 ani de îmbătrânire 
artificială: 

> log 4 elimination according to 

JIS Z 2801:2012 against MRSA 
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SIGURANȚĂ 

Testat de Dermatest GmbH pe 30 
de studenți cu expunere de 72h 

Rezultat: „Excelent“ în contact cu 
pielea 
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REGLEMENTĂRI 

Se comercializaează 
conform 

Regulamentului(EU) 
528/2012 

Înregistrări (Germania)  
Liquid Guard N-77607 

În concordanță cu 
Articolul 95 , Anexa 

II 

Evaluare în curs a 
substanței active 
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APLICARE  
 

Suprafețe non-absorbante 
→  Aplicare prin pulverizare 

Pasul 1:  utilizați spray-ul de curățare și 
polimerizare A (LIQUID GUARD® clean and primer) 
pentru a degresa și curăța bine suprafețele.  
După ce lichidul s-a evaporat (aproximativ 5 min 
la temperatura normală a camerei) se formează 
un strat de polimer. 
Pasul 2: pentru a activa stratul de polimer astfel 
încât să devină antimicrobian, aplicați spray-ul de 
activare B (LIQUID GUARD® spray ) conform 
pasului 1.  
 

Suprafețe absorbante 
→  Aplicare prin pulverizare 

Liquid Guard® Spray se aplică pe țesătura 
curată și uscată (fără substanțe active de 
suprafață, cum ar fi siliciul și agenții 
tensioactivi) cu orice sistem de pulverizare. 
Acoperirea se usucă complet după 6 ore și este 
rezistentă la aproximativ 12 spălări, sau în 
cazul tapițeriei, trebuie reaplicată la fiecare 
12 luni. 
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H411 Toxic pentru viața acvatică cu efecte pe 
termen lung. 
 
 
P273 Evitați eliberarea în mediu. 
 
 
P280 Purtați mănuși de protecție. 
 
 
P404 Depozitați într-un ambalaj închis. 
 

P501  Aruncați conținutul/ ambalajul conform 
reglementărilor locale/ regionale/ 
naționale/ internaționale. 
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PROTECȚIE PERSONALĂ/PERICOLE 



SPECIFICAȚII 

Chemical basis: Modified silicon dioxide (silan quat, with adhesion promoter) 
 
Layer thickness: ca. 150-300 nm 

Temperature stability of cured coating: -20°C to + 150°C  

Chemical stability: solvent-resistance 

Weather-proof: 2000 h according to ISO 11507 A (corresponds to ca. 3-4 years) 
 
Resilience (mechanical): 

Glass; ceramic > 40.000 cycles according to ISO 11998 (cleaning with water or paper towel)  

Noble metals > 20.000 cycles according to ISO 11998 (cleaning with water); 

Plastics > 5.000 cycles according to ISO 11998 (cleaning with water) 

Salt water resistant: yes  

Transparency: 100% 
 
Storable: 12 months 

Temperature sensitivity of the liquid: + 3°C to + 40°C 

Consumption: 1 x cleaning and polymerizing wipe + 1 x  
activating wipe for up to 4m² 
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DEZINFECTANȚII TREBUIE FOLOSIȚI CU 
GRIJĂ. CITIȚI MEREU INSTRUCȚIUNILE SAU 

INFORMAȚIILE PRODUSULUI. 



OBLIGAȚII LEGALE/INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

Format: Recipiente 
HDPE cu 

pulverizator 

Utilizare: 
citiți 

“Aplicare” 

Dată recomandată 
pentru tratamente 
ulterioare:  1 an 

Posibile efecte 
secundare și 
instrucțiuni 

pentru primul 
ajutor 
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OBLIGAȚII LEGALE/INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Note generale 
Atunci când aveți dubii sau dacă 
simptomele nu dispar, cereți ajutor 
medical. Arătați fișa cu Date de Siguranță și 
eticheta medicului. Plasați pacientul în 
poziție de recuperare pentru transportare. 

După inhalare 
Puneți pacientul la aer curat,departe de zona 
periculoasă. Dacă simptomele persistă, cereți 
ajutor medical. 

După contactul cu pielea 

Spălați zonele afectate cu multă apă și săpun. 
Scoateți toate articolele de îmbrăcăminte 
contaminate. Dacă nu vă simțiți bine, cereți 
ajutor medical. 

După contactul cu ochii 

Îndepărtați lentilele de contact. Clătiți 
ochii imediat cu apă, păstrând pupilele 
deschise. Dacă iritația persistă, cereți 
ajutor medical. 

După ingerare 

Nu induceți vomitarea. În caz de dubii 
sau dacă nu vă simțiți bine, cereți 
ajutor medical. Arătați fișa cu Date de 
Siguranță și eticheta medicului.  
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OBLIGAȚII LEGALE/INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

Cele mai 
importante 
simptome și 
efecte, atât acute 
cât și întârziate 

Inhalare 
Expunerea excesivă la soluția pulverizată poate cauza iritații sistemului 
respirator. 

 
Contactul cu pielea 
Contactul cu pielea poate cauza iritații (înroșire,mâncărimi). 

Contactul cu ochii 
Contactul cu ochii poate cauza iritații(înroșire, lăcrimare, durere) 

Ingestie 
Poate cauza disconfort abdominal. Poate cauza starea de greață, vomă și diaree. 

o  Folosire extensivă: Luați în considerare limitarea și monitorizarea expunerii la locul de muncă. 
(reglementări de siguranță) 

o  Echipament pesonal de protecție: purtați mănuși 

o  Instrucțiuni de debarasare: P501 Conținutul și ambalajul trebuie aruncate conform reglementărilor 
locale (citiți instrucțiunile de siguranță) 

o  Activarea efectului: efectul antimicrobial devine activ la o oră de la aplicare 

o  Timpul de uscare: Timpul de uscare recomandat de la aplicare până la contactul oamenilor și 
animalelor cu suprafața: 6 ore 

o  Numere înregistrare Germania: Liquid Guard N-77607; Liquid Guard Wipe N-77608 la PT 2 & PT 9 24 



DE CE LIQUIDGUARD®? 

Produsele convenționale sunt absorbite de către celulele 
vii și efectul biocid al acestora acționează prin otrăvirea 
organismului sau întreruperea unui proces vital. Acestea 
sunt gândite să se disipe rapid de pe suprafețe. 
Majoritatea produselor anti-microbiene comerciale de 
tratare a suprafețelor fac o treabă adecvată în omorârea 
bacteriilor și a fungilor, deși majoritatea au un interval 
de eficiență limitat. Tehnologia Liquid Guard® are o 
abordare complet unică. Aceasta oferă efectul biocid 
inițial la aplicare, dar, spre deosebire de metodele 
convenționale, aceasta oferă control pe termen lung al 
dezvoltării microbiale pe suprafețele tratate, de multe 
ori pentru întreaga durată de viață a suprafeței. 

1 
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DE CE LIQUID GUARD®? 

Non-mutagenic: 

Fără  percolarea substanței active=  
fără dezvoltarea zonei de inhibiție=  
fără posibilitatea de a dezvolta 
rezistență pe baza eficienței scăzute 

2 
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DE CE LIQUID GUARD®? 

Fără fluor, metale grele și      
nano-argint → sigur de utilizat 
conform cerințelor consumatorilor 
publici și profesioniști 

3 

27 



                   Producător: 

NANO-CARE  
DEUTSCHLAND AG 

(SPIN-OFF LEIBNIZ INSTITUTE OF NEW  
MATERIALS, SAARBRÜCKEN) 

Web: https:/liquidguard.ro/ 

  

Distribuitor exclusiv în România: 


