
A IMAGEM DE MARCA DA PROTEÇÃO MICROBIANA 

Termo de Responsabilidade: Os biocidas devem ser utilizados com segurança. Ler sempre a etiqueta e a informação do produto antes de usar. 

um parceiro Symphony Environmental  

 

  
 

www.sanafor.info 
 
 
 

A tecnologia antimicrobiana SANAFORTM foi especificamente concebida 

para incorporação em produtos de plástico, incluindo artigos de 

moldagem por injeção, extrusão de películas e perfis, tecidos e esponjas, 

por forma a conferir ao seu produto propriedades antimicrobianas contra 

uma grande variedade de microrganismos.  

Esta excecional atividade de largo espetro é exclusiva da SANAFORTM. 

Em testes extensivos, utilizando métodos standard internacionalmente 

reconhecidos, SANAFORTM provou reduzir globalmente os níveis de 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas em superfícies poliméricas 

até 99.999% (gráfico esquerdo). Resultados igualmente consistentes 

foram demonstrados em relação a uma grande variedade de fungos, 

fermentos e algas (gráfico direito). 

» Largo espetro de atividade contra bactérias, fungos, 

bolores, míldio, fermentos e algas; 

» Eficácia de custos; 

» Proteção prolongada; 

» Segurança de utilização; 

» Inúmeras aprovações legais (incluindo em Portugal); 

» Estabilidade térmica e total compatibilidade com 

uma vasta gama de polímeros 

Setor Clínico e Cuidados de Saúde 
Os higienistas e profissionais de saúde procuram ativamente formas de 

colocar obstáculos à acumulação de patogenes humanos. Um destes 

obstáculos é SANAFOR™, que oferece uma proteção prolongada e 

combate ativamente os microrganismos que possam alojar-se nos seus 

produtos. 

Têxteis e Calçado 
Os odores desagradáveis provenientes de tecidos e calçado são 

causados por bactérias, enquanto as manchas são normalmente 

resultantes de fungos ou bolores. SANAFOR™ oferece uma proteção 

prolongada contra ambos, assegurando assim produtos frescos por mais 

tempo.  

Ambiente Doméstico e de Lazer 
Os microrganismos encontram-se por toda a parte, à nossa volta. 

Procuramos proteger-nos contra a exposição, utilizando, por exemplo, 

sabões e toalhetes ou deitando lixívia na roupa para impedir a formação 

de bactérias. A tecnologia antimicrobiana SANAFOR™ oferece uma 

forma segura e eficaz de proteger os plásticos e tecidos contra os 

microrganismos, proporcionando uma sensação de limpeza e bem-estar.  

Setor Industrial e Automóvel 
Tal como gostamos de ter higiene e frescura em nossas casas, também 

queremos estar protegidos quando dentro do carro ou em qualquer 

outro lugar. Os fabricantes podem agora usar SANAFOR™ para impedir o 

crescimento de microrganismos. SANAFOR™ incorpora nos produtos 

uma proteção microbiana prolongada, acrescentando-lhes valor. 
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VANTAGENS DE 
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SANAFORTM é distribuído por: 

Demoustier, Lda
www.demoustier.pt 


