
SecuSan® – Responsabilitatea față de oameni

Subiectul ”Igienă” a fost și este incă prezent cănd vine vorba de spațiul public.
HOPPE a găsit o soluție cu SecuSan® pentru uși și ferestre. Această soluție este 
se aplică exact acolo unde este necesară: clinici, spitale, școli, clădiri publice, 
hoteluri sau restaurante sau industria gastronomică. SecuSan® ajută la 
menținerea unui standard ridicat al igienei.

ANTIBACTERIAL

SecuSan® este o tratare specială a suprafeței mânerului care inhibă dezvoltarea
bacteriană. Nu necesită intreținere și are efect îndelungat.
Eficiența SecuSan® a fost testată de un laborator independent.

Eficiența antimicrobiană

Suprafața SecuSan® are în componență Ioni de argint pe un lac ceramic. 
Aceste componente impiedică dezvoltarea bacterilor și a ciupercilor.

Ionii de argint distrug invelișul bacterilor, impiedicând astfel posibilitatea de a se 
hrăni sau respira. Teste independente au demonstrat ca SecuSan®
impiedică inmulțirea bacterilor cu peste 99%.

Suprafața SecuSan® este eficientă și in cazul în care se curăță regulat.

La adresa www.hoppe.com
găsiți documentele SecuSan®
precum și un film.
Pentru întrebări suplimentare
contactați reprezentantul
zonal HOPPE.

Certificatul care atestă eficiența antibacteriană



Testul practic – testat zilnic în spital

În decursul a două săptămâni au fost testate mânerele SecuSan® în paralel cu
mânerele normale. 

Rezultat: Nu numai în testul de laborator dar și în spital mânerele SecuSan® au 
convins de eficiența antibacteriană. În comparație cu mânerele normale care au 
fost dezinfectate o dată pe zi, SecuSan® a fost declarat de instutut ca o soluție 
mai eficace.

Rezultatul profesorului Dr. Reinier Mu�ers, a 
analizării suprafeței SecuSan®. Superiorul 
departamentului de Igienă din universitatea 
Philipps din Marburg.

Testul în laborator – 
eficiența antibacteriană în timp

Cerințe: Pe baza normelor JIS (Japanese Industrial Standard) Z 2801:2000 ți 
ISO 22196:2011 a fost testată suprafața SecuSan®. Aceasta a trebuit să reducă 
activitatea germenilor de pe mânere cu trei trepte logaritmice (99,9%).

Metodologie: Un strat subțire de germeni prescris de institutul german de 
igienă și microbiologie, este aplicat și urmărit timp de 24 de ore. Germeni testați 
sunt staphylococcus aureus și escherichia coll K 12. Pentru escherichia coll K 12 
s-a obținut o reducere de 60% în primele 5 minute. La staphylococcus aureus 
s-a constatat o reducere de 50% după 30 de minute.

Evaluare: SecuSan® dovedește un efect ridicat de reducere pentru toți germenii, 
în mod deosebit pentru staphylococcus aureus și pseudomonas aeruginos. Cu 
suprafața SecuSan® pentru mânere se garantează o siguranță ridicată din punct 
de vedere igienic.

ANTIBACTERIAL

Opinie oficială pentru eficiența antibacteriană 
a suprafeței SecuSan®




