Viroformula
-

koszula i maseczka z tkaniny, która wspiera
ochronę przed wirusami i bakteriami

Uwaga: Ten produkt nie pełni pierwszorzędowych funkcji biobójczych i nie zastępuje
standardowych norm ochrony przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Ten produkt nie
jest produktem medycznym, ani nie jest też przystosowany do użytku medycznego lub
podobnych funkcji, jako że nie ma certyfikacji niezbędnych produktom stopnia medycznego.
Pamiętajmy o zachowywaniu dystansu społecznego, zakładaniu maseczek i jak najczęstszej
dezynfekcji rąk i unikaniu ich kontaktu z twarzą.

Gdynia, 2020 r.

Wprowadzenie:
Rok 2020 zmienił nasze życie nie do poznania. Konsekwencje Pandemii Covid-19
wywierają wpływ niemal na każdy aspekt naszego życia. Między innymi właśnie
dlatego Emanuel Berg (polska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji koszul)
wspólnie z:
•
•

Albini Group (jednym z najstarszych i najbardziej uznanych na świecie włoskich
producentów tkanin); oraz
HeiQ Materials (szwajcarską firmą będącą liderem w dziedzinie innowacji
i technologii tekstylnych dostępnych obecnie na rynku);

stworzył produkty (koszule i maseczki), które dbają o tych, którzy je noszą i pomagają
im zachować zdrowie.
Elementy garderoby wspierające ochronę przed Wirusami:
Działanie VIRO utrzymuje się do 30 prań,
przy maksymalnej temperaturze 40˚C.
Produktów nie należy suszyć w suszarkach
bębnowych. Produkt został określony jako
środowiskowo zrównoważony, a testy
dermatologiczne potwierdzają jego
bezpieczeństwo dla ludzi.

Specyfikacja techniczna:
FUNKCJONALNOŚĆ:

Tkaniny VIROFORMULA ™ zapewniają dodatkową ochronę przed wirusami i
bakteriami, dzięki zastosowaniu technologii HeiQ Viroblock:
• ta technologia zapobiega stawaniu się tkanin żywicielem szkodliwych wirusów
i bakterii, co zmniejsza ryzyko i szybkość jej zanieczyszczenia i ponownej transmisji
wirusów i bakterii, bez zmiany fizycznych i mechanicznych właściwości tkanin
• Produkt został przebadany pod kątem działania na główne typy wirusów: H1N1,
H5N1, H7N9, RSV i koronawirus (229E), które obejmują również SARS-CoV-2,
koronawirusa wywołującego Covid-19
SPECYFIKACJA:
Elementy chemiczno-tekstylne pozwalają neutralizować wirusy dzięki przełomowemu
połączeniu:
• technologii opartej na srebrze generującym reakcje antywirusowe polegające na
przyciąganiu wirusów i trwałym ich wiązaniu z ich grupami siarkowymi
• technologii pęcherzyków tłuszczowych (liposomów), które działają jako
wzmacniacz, który niszczy wirusy, pozbawiając ich błonę wirusową zawartości
cholesterolu
POTWIERDZENIE SKUTECZNOŚCI:

•
•

ISO 20743, ISO 18184, testy AATCC 100 firmy HeiQ, dotyczące właściwości
przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych środka pomocniczego chemicznotekstylnego
ISO 20743, ISO 18184: 2014, testy AATCC 100 na tkaninie Albini

Zastrzeżenie:
Ten produkt został poddany działaniu biocydu, który chroni go przed osiadaniem na nim mikroorganizmów, takich jak wirusy i bakterie. Wskazane
właściwości zostały uzyskane dzięki przełomowemu połączeniu:
•
technologii opartej na nano srebrze generującym reakcje antywirusowe polegające na przyciąganiu wirusów i trwałym ich wiązaniu z ich grupami
siarkowymi;
•
technologii pęcherzyków tłuszczowych (liposomów), które działają jako wzmacniacz, który niszczy wirusy, pozbawiając ich błonę wirusową zawartości
cholesterolu.
UWAGA: Właściwości biobójcze utrzymują się w tkaninie do 30 prań w maksymalnej temperaturze 40˚C. Produkt należy suszyć na powietrzu. Należy unikać
niepotrzebnych prań, aby zminimalizować dyspersję biocydu w środowisku.
Produkty Viroformula mogą jedynie stanowić dodatkowa ochronę w codziennej profilaktyce przeciwko Covid-19. Nie pozwalają na wytworzenie odporności
na koronawirusa oraz nie są w stanie skutecznie przeciwdziałać koronawirusowi.
Ten produkt nie pełni pierwszorzędowych funkcji biobójczych i nie zastępuje standardowych norm ochrony przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Ten
produkt nie jest produktem medycznym, ani nie jest też przystosowany do użytku medycznego lub podobnych funkcji, jako że nie ma certyfikacji
niezbędnych produktom stopnia medycznego.
VIRO to nasza nowa kapsuła tkanin, które powstały we współpracy renomowanej manufaktury Albini i szwajcarskiego laboratorium HeiQ. Technologia
zawarta w tych tkaninach opiera się o działanie substancji czynnych (chlorek srebra, dwutlenek tytanu), które chronią nasze produkty VIRO przed osiadaniem
mikrobów na ich powierzchni. Na skutek tego mechanizmu działania, rozwój i dalsze przekazywanie wirusów i bakterii są znacznie zredukowane.
Biocyd jest autoryzowany przez EU Regulation 2012/528 (“BPR Regulation”) i jest potwierdzony certyfikatem N-91819, wystawionym przez producenta
biocydu- HeiQ Materials. Działanie VIRO zapobiega osiadaniu i rozwojowi wirusów i bakterii na powierzchni naszych koszul i maseczek.
Działanie HeiQ Viroblock nadaje naszym produktom VIRO drugorzędowe właściwości biobójcze, dzięki czemu kwalifikują się jako artykuły biobójcze (tzw.
“Treated Articles”) wg. art. 3, paragraf 1 litera L w BPR Regulation. Według powyższego: artykuł biobójczy “Treated Article” jest jakąkolwiek substancją,
mieszaniną lub przedmiotem, który został poddany działaniu lub celowo zawiera w sobie jeden, lub więcej, produktów biobójczych przy założeniu, że artykuł
biobójczy nie pełni pierwszorzędowej funkcji biobójczej.

