
Antimikrobinen puhdistusjärjestelmä

Viruksia ja bakteereja tuhoava antimikrobinen

Desinfioiva suojakäsittely

Tieteellisesti todistettu teho  
koronavirusta vastaan

Hygieeninen suoja on tulos 15 vuoden tutkimuksesta ja tuotekehityksestä.



Viruksia ja bakteereja tuhoava antimikrobinen

Desinfioiva suojakäsittely

Mitä eroa on antimikrobisella ja antibakteerisella tuotteella?
Antibakteeriset tuotteet, kuten saippua tai jotkut puhdistusaineet ja pesuaineet, tuhoavat ja 
estävät lyhytaikaisesti bakteerien kehittymisen. Antimikrobiset puhdistus- ja pesuaineet, kuten 
käsien desinfioimisaineet, vaikuttavat laajempaan bakteerien, sienien, loisten ja joidenkin virusten 
kirjoihin. No Problem Protect (NPP) -puhdistusjärjestelmät vievät tehon askeleen pidemmälle, 
tarjoamalla laajan spektrin antimikrobisen suojan koville pinnoille tai kankaille jopa 90 päivän 
ajaksi, myös koronavirusta vastaan.
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Miksi No Problem Protect?
No Problem Protect (NPP) on antimikrobinen suoja, joka täydentää ja tukee 
normaalia puhdistusmenettelyä, nostaen hygienian uudelle tasolle. 
Desinfioivat aineet ovat tehokkaita lyhyen aikaa, eivätkä tarjoa pitkäaikaista suojaa. Pinnat ovat 
puhtaita vain puhdistushetken. Kun desinfiointiaine on haihtunut (kuten niille kuuluukin tapahtua), 
pinnat ovat taas herkkiä altistumaan laskeutuville bakteereille ja viruksille. Kuinka todennäköistä 
pisaran, leijuvan partikkelin tai suoran kosketuksen kautta tapahtuva altistus onkaan 24 tunnin 
kuluessa? NPP-tuotteen käyttö yhdessä normaalien kattavien puhdistusmenettelyjen kanssa tuo 
lisää turvaa. 

NPP pysyy käsitellyillä pinnoilla ja kestää normaalit puhdistustoimet. NPP vaikuttaa bakteerien 
tai virusten fyysiseen rakenteeseen lävistämällä soluseinän. Tämä kulumaton tekniikka perustuu 
pitkäkestoisen, kestävän polymeeripinnoitteen levittämiseen. NPP liuos kiinnittyy pintaan jopa 
90 päivän ajaksi. Pinnoite vetää puoleensa, lävistää, deaktivoi ja antaa sähköiskun jokaiselle 
kosketuksissa olevalle mikrobille, bakteerille tai virukselle suoraan niiden sisällä oleviin 
biokemikaaleihin. Tehoaa myös koronavirukseen (sertifikaatti sivulla 9).

NPP toimii eri tavalla, kuin suurin osa antimikrobisista tuotteista, jotka toimivat siirtymällä 
mikrobiin tai kulumalla pinnalta, johon niitä levitetään. Nämä tavanomaiset ns. liukenevat 
antimikrobiset aineet, kuten hopea, sinkki ja kupari irtoavat pinnalta ja siirtyvät kemiallisesti mikro-
organismiin (tai reagoivat sen kanssa) myrkyttämällä mikrobin. Nämä ovat aluksi tehokkaita, 
mutta ne kuluvat loppuun pesun, kuivauksen ja kulumisen myötä. Tämä tehon ehtyminen voi olla 
haitallista, sillä se kannustaa mikro-organismia mutaatioon ja immunisoitumaan tehoaineelle. Sen 
lisäksi, että niiden kyky ehtyy, niiden toiminta vie enemmän aikaa (jopa 4 tuntia). Ne ovat myös 
haitallisia ympäristölle.

Positiivisesti varautunut 
NPP molekyylipinnoite vetää 
puoleensa negatiivisesti 
varautuneet mikro-organismit. 

Soluseinä lävistyy, mikrobi kuo-
lee ja kasvu sekä lisääntyminen 
estyy. 

NPP tarjoaa turvallisen ja 
optimaalisen antimikrobisen 
suojan myös säännöllisen 
puhdistamisen jälkeen.

Kuinka se toimii:
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Viruksia ja bakteereja tuhoava antimikrobinen

Desinfioiva suojakäsittely

Monikäyttöinen antimikrobinen pintojen 
suojauskäsittely,  tehoaa jopa useiden viikkojen ajan.

Ammattilaisten luottama ja  
käyttämä, hajuton, väritön ja  

myrkytön suoja-aine.

Mukaan lukien  

MRSA, Norovirus ja Ecoli
KORONAVIRUSKORONAVIRUS

5 Litraa

KILLSTUHOAA 99.99%

viruksista ja bakteer
ei

st
a

Viruksia ja bakteereja tuhoava antimikrobinen

Desinfioiva suojakäsittely

Tieteellisesti todistettu teho koronavirusta vastaan 
Tämä vesipohjainen teknologia muodostaa pinnoille näkymättömän ja huomaamattoman 
antimikrobisen kerroksen. Se tehoaa heti kosketuksesta viruksiin ja bakteereihin, myös 
koronavirukseen. Kevyt suihkaus sumutinpullosta antaa pitkäaikaisen suojauksen jopa 90 päivän 
ajaksi. No Problem Protect on turvallinen käytettäväksi sekä kankailla että kovilla pinnoilla. 
Käsittely muodostaa bakteereja, viruksia ja homeita tuhoavan suojakerroksen, vähentäen samalla 
pintojen likaantumista.

Kaikille pinnoille sopiva antimikrobinen suoja

 
Helppokäyttöinen: 
1. NPP on käyttövalmis liuos. 
2. Levitä NPP liuosta sumutinpullolla tasainen kerros puhtaille pinnoille.
3. Varmista tarvittaessa kerroksen tasaisuus liuokseen kostutetulla pienellä kangasliinalla.
4. Älä pyyhi kuivaksi, vaan anna pinnan kuivua niin, että siihen jää ohut kalvo pinnoitetta.
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Viruksia ja bakteereja tuhoava antimikrobinen

LAUNDRY desinfioiva suojakäsittely tekstiileille

Tieteellisesti todistettu teho koronavirusta vastaan  
NPP Laundry 
-pyykin viimeistelyaine tarjoaa jopa 90 päivän antimikrobisen suojan bakteereja ja viruksia vastaan 
yhdessä integroidun viimeistelyaineen kanssa. NPP Laundry tekee vaatteista, pyyhkeistä, 
lakanoista, patjansuojista, siivoustekstiileistä  ja kaikesta muustakin pyykistä entistä puhtaampaa 
ja turvallisempaa.

Pitkäaikainen antimikrobinen suojaus tekstiileille pesun yhteydessä.

 
Helppokäyttöinen: 
1. NPP pyykin viimeistelyaine on käyttövalmis liuos. 
2. Pese vaatteet normaalisti varmistaen, että huuhteluaineen annostus on käytössä.
3. Kaada 1 korkillinen jokaista pesukertaa (<6 kg) kohti suoraan huuhteluainekaukaloon. 
4. Kuivaa tekstiilit perusteellisesti, mieluiten rumpukuivaajassa tai silittämällä kosteana.
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TYÖTILAT 
Kun työympäristöt muuttuvat liikkuvammiksi 
ja yhteiset tilat yleistyvät, yritykset tarjoavat 
jaettuja tiloja tarjotakseen monipuolisen ja 
joustavan työskentelytavan. Jaettujen työasemien 
lisääntyessä tulee tarve minimoida haitallisten 
bakteerien leviäminen. Keskimääräisen työaseman 
ympärillä on istuimet mukaan lukien yli 10 miljoonaa 
bakteeria.
Viimeaikaiset kyselytutkimukset ovat osoittaneet 
mm. seuraavaa:
• 72% ihmisistä kertoo menevänsä töihin 

sairaudestaan huolimatta. 
• 80% infektioista voi levitä kosketuksella. 
• Avoimien toimistojen työntekijät ilmoittivat 

käyttäneensä 63% enemmän sairauspäiviä, kuin 
omissa työhuoneissa työskentelevät. 

RISTEILYT, RAVINTOLAT JA MAJOITUSTOIMINTA 
Majoitus ja ravintolaympäristöt ovat luonteeltaan 
julkisia alueita, joissa käy päivittäin satoja ihmisiä. 
Erinomainen tapa parantaa asiakkaiden ja 
henkilökunnan kokemusta sekä turvallisuutta, on 
tarjota puhdas ja mahdollisimman terveellinen 
ympäristö.
Bakteerien tai virusten leviämiseen liittyvät 
kustannukset ja niiden aiheuttamat mainehaitat 
voivat olla merkittäviä. No Problem Protectin 
käyttö yhdessä normaalin siivouksen kanssa 
tarjoaa mahdollisuuden tämän riskin merkittävään 
vähentämiseen. 

OPPILAITOKSET
Oppilaitoksissa on paljon ympäri maailmaa 
liikkuvia opiskelijoita, ja on oleellista, että tiloissa 
käytettävät kalusteet ja pinnat ovat hygieeniset 
ja turvalliset. NPP valmisteen käyttö on tehokas 
ja kestävä antimikrobinen ratkaisu infektioiden 
vähentämiseksi.

LAITOKSET, LIIKENNEVÄLINEEN, JULKISET TILAT
Julkisissa tiloissa on valtavasti pintoja, joita 
kosketellaan jatkuvasti. NPP valmisteilla on helppo 
lisätä hygieniaa ja turvallisuutta käsittelemällä 
pinnat säännöllisesti. Tällaisia kohteita ovat 
esim. liikennevälineet, ostoskeskukset, hissit, 
liukuportaiden käsijohteet, ovien kahvat, 
asiakastiskit, jne.  No Problem Protect soveltuu 
lähes kaikille pinnoille. 
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TARTUNTATAVAT
On monia erilaisia tartuntatapoja ja ympäristön merkitystä tartunnoissa on vaikea määritellä.
Jotkut tutkimusraportit viittaavat siihen, että 19% tartunnoista johtuu välittömästä ympäristöstä, 
toiset jopa 40%. Suurin riski ihmisille on tartunnan saaminen virus- tai bakteerilähteen 
välittömässä läheisyydessä tai ilmassa olevista partikkeleista.

Me kaikki tiedämme, että yskiminen ja aivastelu levittävät sairauksia, mutta samoin myös 
saastuneet pinnat.

Pinnan materiaali Elinikä 

Paperi ja pehmopaperi ** 3 tuntia

Kupari * 4 tuntia

Pahvi * 24 tuntia

Puu ** 2 päivää 

Kangas ** 2 päivää 

Ruostumaton teräs * 2-3 päivää

Polypropeenimuovi * 3 päivää

Lasi ** 4 päivää

Paperiraha ** 4 päivää

Kirurgisen maskin ulkopuoli ** 7 päivää

Kuinka kauan uusi koronavirus voi elää pinnoilla 

Lämpötilassa 21–23 °C ja 40%:n suhteellisessa kosteudessa. ** 21,6 °C:n lämpötilassa ja  
65%:n suhteellisessa kosteudessa
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Vastuullinen valinta
Väitteidemme perustana on laaja testaus ja verifikaatio. Sertifikaatit, jotka osoittavat 
tuotteidemme nopeuden, tehokkuuden ja turvallisuuden, ovat helposti saatavilla. Sisältäen 
todistettavan tehon myös Noro- ja koronavirusta vastaan. 

Monet antimikrobiset aineet ovat kirjaimellisesti myrkyllisiä. No Problem Protect on testattu 
standardin ISO 10993-5: 2009, Biological evaluation of medical devices Part 5: joka on vitro 
-sytotoksisuuden testi ja siinä tuote on todistettu myrkyttömäksi. 

Testit on suoritettu voidaksemme varmistaa, että lopputuote on turvallinen käyttää.

Tärkeimmät ominaisuudet ja edut

 
 
Tärkeimmät ominaisuudet ja edut: 
Kiinnitettynä 
kestää korkeita lämpötiloja ja hankausta. 

Ei siirtymistä.  
Ei liukene ympäristöön tai siirry muihin esineisiin tai ihoon - ei ”estoaluetta”. 

Erilaisia käyttötarkoituksia  
Voidaan käyttää erilaisille pinnoille.

Aktiivinen hygienia 
estää pölypunkkien kehittymistä tuhoamalla tiettyjä pölypunkkien ravintoketjussa tarvittavia sieniä

Kokeiltu ja testattu 
Ei arseenia, raskasmetalleja, polykloorattuja fenoleja. 

Ei ole kemiallinen myrkky. 
Markkinoilla yli 15 vuotta. 

Mekaaninen tuhoaminen 
ei aiheuta mikrobimutaatiota tai biokertyvyyttä. 

Tehokas laadunvalvonta  
on käytettävissä yksinkertaisella analyyttisella ja näkyvällä testillä antimikrobien tehon 
havaitsemiseksi. 

Turvallinen 
Ei haitallista ihmisille ja ympäristölle, tärkeitä toksisuustietoja on saatavilla.

Hajuton ja väritön.
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Effective against Coronovirus
ISO 18184:2019 test certification



Lisätietoja ja tietoa NPP Cleaning System 
 -tuotteiden hankkimisesta saat

  
Import Numero 1 Oy  

www.nro1.com 
noproblem@nro1.com 

+358 10 321 4000
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