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Seria lakierów Lock 3
Proces niszczenia
patogenów

Opis produktu

Podstawową funkcją lakieru dyspersyjnego Lock3
jest zabezpieczanie druków
przed czynnikami mechanicznym, nadanie efektu połysku lub matu. Dodatkowo
posiada wyjątkową cechę jaką są jego właściwości bakterio- i wirusobójcze w
technolgii Lock3 bazującej na efekcie aktywnego tlenu powstającego dzięki
zawartemu w lakierze fotosensybilatorowi.
Lakier przeznaczony do zabezpieczania druków: opakowań, książek, magazynów,
ulotek, formuarzy. Aktywnie niszczy znajdujące się na powierzchni druków
bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie. Proces niszczenia następuje w środowisku
suchym, czyli takim jaki panuje w sklepie, biurze, domu.

Opis procesu bakterioi wirusobójczego

W lakierze zawarte są fotosensybilatory Dyphox, które pod wpływem działania
światła powodują zmianę cząsteczek tlenu z otaczającego lakier powietrza
do formy wzbudzonej, aktywnej - tzw singletowej.
Przekazanie to fizyczny proces konwersji energii na atom tlenu z otaczającego nas
powietrza, który po jej otrzymaniu pozostaje tym samym atomem tlenu o
niezmienionej ilości elektronów, a jedynie o większej energii.
Tlen singletowy nadmierną energię uwalnia min poprzez reakcję utleniania.
Reaguje z proteinami i lipidami osłony mikrobiologicznej komórki patogenu. Do
dezaktywacji osłony bakterii dochodzi przykładowo przez peroksydację lipidów.
Dokładniej tlen singletowy jako elektrofil atakuje podwójne wiązania w reakcji
Dielsa-Aldera lub cykloaddycji. Atakowane są wiązania egzocykliczne,
membranowe ścianki bakterii, bogate w elektrony aminy i związki siarki. Powstały
addukt odkłada się i ostatecznie prowadzi do rozszczepienia wiązań na ketony,
aldehydy względnie produkt ich utleniania - kwas karboksylowy. W efekcie osłona
patogenu jest destabilizowana. To powoduje szybkie i skuteczne zniszczenie
patogenów. W tym właśnie procesie rozkładowi ulegają znajdujące się na
powierzchni lakieru patogeny: bakterie, wirusy, grzyby oraz pleśnie. Tlen
singletowy ma bardzo krótkotrwały czas istnienia, dlatego unosi się nad lakierem
na wysokość 0,4 do maksimum 1 mm. Jego największe stężenie występuje do 0,1
mm. Jest to wystarzająca przestrzeń do wytworzenia bariery ochronnej i znacznie
wyższa od wielkości bakterii czy wirusów.
Skuteczność lakieru Lock3 była wielokrotnie badana podczas opracowywania jego
receptury poprzez testy wewnętrzne we współpracy z TriOptoTec, kliniką w
Regensburgu oraz Fraunhofer Institut. Lock3 przetestowany przeciw kilku
bakteriom i wirusm, w tym wirusom koronowym. Otrzymał certyfikację z wynikiem
99,5% do 99,99%. Tlen singletowy jest stosowany w leczeniu wileu chorób, min w
onkologi, okulistyce, dermatologii. Badania nad aktywnością tlenu signletowego
prowadzi wiele laboratoriów min związananych z kliniką medyczną w
Regensburgu. Ukazało się wiele publikacji naukowych dotyczących jego działania i
skuteczności, do których linki znajdą Państwo na naszej stronie www.lock3.pl.
Powłoki z fotosensybilatorem Dyphox zostały przetestowane i zbadane w użyciu
również w dwóch klinikach medycznych w Niemczech, gdzie wystawione zostały
na codzienne trudne warunki szpitalne i związane z tym wymagania. Wyniki
zostały opublikowane w Journal of Hospital Infection / Novel photodynamic coating
reduces the bioburden on near-patient surfaces thereby reducing the risk for
onward pathogen transmission: a field study in two hospitals.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019567011930310X
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Seria lakierów Lock 3
Lakier
a COVID-19 r Lock 3
Przeciwbakteryjny
przeciwwirusowy

Bezpieczeństwo

Lakiery dyspersyjne Varcotec spełniają normy i wymagania zgodne z REACH,
SVHC i innymi dokumentami. Dla fotosensybilatora wykonane zostały badania i
zebrane dane toksykologiczne zgodne z regulacjom OECD pod GLP. Substancje
aktywne w naszych dodatkach nie wykazały działań mutagennych
(powodujących mutacje w materiale genetycznym), uczulających czy
drażniących dla skóry i oczu. Fotosensybilator jest niedrażniący dla skóry (OECD
439), niedrażniący dla oczu (OECD 492), nie uczula (OECD 429, DIN 10993-10),
niemutagenny (OECD 471), niecytotoksyczny (DIN 10993-5).

Porównanie z innym
metodami
przeciwbakteryjnymi

Komponent aktywny lakieru LOCK 3 składa się ze zwykłego, bardzo reaktywnego
tlenu o zwiększonej energii. Jest on aktywowany przez Lock 3 wyłącznie pod
wpływem działania światła słonecznego lub oświetlenia sztucznego, standardowo
stosowanego w domach, zakładach pracy, sklepach czy szpitalach. Zakres
działania reaktywnego tlenu wynosi do maksimum jednego milimetra i jest to
wystarczająca przestrzeń by zlikwidować drobnoustroje znajdujące się na
powierzchni. Aktywowanie tlenu przez powłokę nie potrzebuje przekaźników
takich jak wilgotność czy płyny na jej powierzchni. Działa od momentu dotarcia
światła.
Lakiery z jonami srebra czy miedzi potrzebują wilgoci przez rozpuściły się w niej
jony, które dopiero niszczą patogeny. Czas potrzebny do rozpuszczenia i
rozpoczęcia niszczenia patogenów to minimum kilka minut utrzymywania
warstwy wilgoci.
Dla optymalnej aktywacji powłok zawierających dwutlenek tytanu, które
wytwarzają reaktywne wolne rodniki, wymagają naświetlania promieniowaniem
ultrafioletowym oraz podobnie jak srebro – wilgoci.
Tlen singletowy jest bezpieczny dla skóry i innych tkanek, jak na przykład
siatkówka oka. Inne powłoki antybakteryjne zawierają lub uwalniają w sposób
ciągły jony metali, nanocząstki (np. miedź, srebro, dwutlenek tytanu) oraz
substancje biobójcze (np. izotiazolinon, chlorheksydyna, triklosan, chlorki
benzalkoniowe), które mogą być groźne dla człowieka lub gromadzić się w
środowisku i powodować zagrożenie dla ludzi lub innych istot

Lock3 certyfikacja

Tlen singletowy jest uznaną metodą w walce z wieloma chorobami oraz
patogenami. Jest stosowany min. w okulistyce, onkolgii, dermatologii.
Podczas opracowywania receptury lakieru łączącej właściwości typowe dla
poligraficznych lakierów dyspersyjnych oraz właściwości ochronny preciw
patogenom wykonano wiele badań i testów wewnętrznych oraz we
współpracującym instytucie Fraunhofer Institut IVV w Monachium.
Lock3 otrzymał następujące certyfikaty skuteczności działania:
- Staphylococcus aureus ATCC® DSM 6538 z wynikiem 99,99%
- Staphylococcus aureus OSM 799 z wynikiem 99,99%
- Bovine Coronavirus z wynikiem 99,99%
- Vacciniavirus z wynikiem 99,99%
- Influenza A Virus z wynikiem 99,99%
- TGEV Coronavirus z wynikiem 99,99%
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