RU
UA

Добавка в Starlike® EVO для
постоянной защиты поверхности от
всех бактерий и плесени.
Добавка до Starlike® EVO для безперервного захисту
поверхонь від бактерій та цвілі.

Defender EVO
Система Starlike® EVO + Defender EVO
протестирована против вирусов и бактерий и
обеспечивает поверхностную защиту.

Система Starlike® EVO + Defender EVO перевірена на віруси
та бактерії і забезпечує поверхневий захист.

Starlike® EVO с добавкой Defender EVO протестирован
в соответствии со стандартом ISO 22196 как
поверхность, защищенная от бактерий, а также
испытаниями, проведенными в больнице Сант’Орсола в
Болонском университете на вирусы семейства
Coronaviridae.

Starlike® EVO доповнений Defender EVO, тестувався
відповідно до стандарту ISO 22196, як поверхня, захищена
від бактерій, а також тестами проведеними Болонським
університетом в лікарні Сант-Орсола на віруси з родини
Короновірусів.

Характеристики поверхностей
с системой Starlike® EVO +
Defender EVO позволяют
снизить как бактериальную,
так и вирусную нагрузку до
99,9%.

У плохих парней дни сочтены:

Час для поганих хлопців минає: з добавкою Defender EVO
тепер Starlike® EVO захищений від усіх бактерій

Характеристики поверхні з системою Starlike® EVO +
Defender EVO призводять до зменшення навантаження
бактерій та вірусів на 99,9%.
Зокрема, проведені тести показали що 98,4% вірусу COVID-19
знищено всього за дві години.

В частности, тесты показали,
что 98,4% вируса COVID-19
уничтожаются через 2 часа.

с добавкой Defender EVO,
Starlike® EVO теперь защищен
от всех бактерий.
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Дослідження та сертифікати

Исследования и сертификаты
Разработка Starlike® EVO стимулировала
исследования Litokol в области благополучия
и безопасности людей. Многие эпоксидные
затирки, представленные на рынке, имеют общие
антибактериальные требования, не подтвержденные
сертификатами третьих сторон или простыми
бактериостатическими требованиями.
Бактериостатическая поверхность подавляет рост
бактерий, но не уничтожает их, поэтому бактерии
всё ещё присутствует на поверхности.
Система Starlike® EVO + Defender EVO была
протестирована различными университетскими
организациями, которые показали, как поверхность
защищена от бактерий и вирусов.

РЕЗУЛЬТАТ
Образец показал очевидные
антибактериальные свойства, достигнув
показателей снижения бактериальной
нагрузки до 99,9%, как указано в отчете
об испытаниях № 2705B/20 от 27.05.2020;
это характеризует анализируемый
продукт как полностью совместимый с
функциональными потребностями
сред с высокими гигиеническими
требованиями.

Система Starlike® EVO + Defender EVO гарантирует
уничтожение 99,9% бактерий, как указано в сертификате
UNIMORE.

Розробка Starlike® EVO стимулювала дослідження Litokol
щодо благополуччя, здоров’я та безпеки людей.
Багато епоксидних фуг на ринку задовільняють загальні
антибактеріальні вимоги, не підтверджені
сертифікатами третіх сторін, або прості
бактеріостатичні вимоги.
Бактеріостатична поверхня пригнічує ріст бактерій, але
не усуває їх, тому бактерії, тим не менш, залишаються на
поверхні.
Система Starlike® EVO+Defender EVO була випробувана
різними університетськими організаціями, які
продемонстрували, як поверхня захищена від бактерій
та вірусів.
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РЕЗУЛЬТАТ
После 1-часового контакта
с исследуемыми образцами
наблюдалась более низкая остаточная
инфекционность вируса как в способности
инициировать репликативный цикл (Log 2 hpi),
так и завершать его (Log 72 hpi). В частности,
снижение титра вируса на 99,4% наблюдалось
после 72-часового цикла репликации для
образца Starlike® EVO + Defender EVO по
сравнению с контрольным образцом, в то
время как не наблюдалось значительной
разницы в значении жизнеспособности
клеток по сравнению с
контрольным образцом.

РЕЗУЛЬТАТ
Остаточная инфекционность вирусной
суспензии SARS-CoV2 оценивалась
после контакта с исследуемыми образцами
в течение 2 и 6 часов. Существенных
морфологических изменений клеток за счет
цитотоксического действия исследуемых
материалов не наблюдается.
Для серии образцов Starlike® EVO + Defender
EVO через 2 часа контакта наблюдается
снижение инфекционности на 98,34%,
которое остается
стабильным при увеличении
времени инкубации.

Система Starlike® EVO + Defender EVO гарантирует снижение вирусной нагрузки на 98,34%, как указано в сертификате
кафедры фармацевтики и биотехнологии Болонского университета в лаборатории микробиологии - госпитале Сант’Орсола..

Система Starlike® EVO+Defender EVO гарантоуе знищення бактерій
99,9%, як заявлено в сертифікаті UNIMORE.
РЕЗУЛЬТАТ: Зразок продемонстрував чіткі антибактеріальні
властивості, зменшивши бактеріальне навантаження до 99,9%,
як зазначено у протоколі випробувань № 2705B/20 від 27.05.2020;
це класифікує аналізований продукт як ідеально сумісний з
функціональними потребами середовищ з високими гігієнічними
вимогами.

Система Starlike® EVO + Defender EVO гарантовано знижує вірусне навантаження на 98,34%, що підтверджується сертифікатом,
виданим Департаментом фармацевтики та біотехнології Болонського університету у лабораторії мікробіології лікарні
Сант’Орсола.
РЕЗУЛЬТАТ: Після 1 години контакту з досліджуваними зразками спостерігалася нижча залишкова інфекційність вірусу, як в
здатності ініціювати цикл реплікації (Log 2 hpi), так і завершувати його (Log 72 hpi). Зокрема, зниження вірусного навантаження
на 99,4% спостерігалося після 72-годинного циклу реплікації для зразка Starlike® EVO + Defender EVO порівняно з контрольним
зразком, тоді як не було відзначено значних відмінностей у життєздатності клітин порівняно з контрольним зразком.
РЕЗУЛЬТАТ: залишкова інфекційність вірусної суспензії SARS-CoV2 була оцінена після контакту з досліджуваними зразками
протягом 2 та 6 годин. Істотних морфологічних змін клітин не відмічено через цитотоксичність досліджуваних матеріалів.
Для серії зразків Starlike® EVO + Defender EVO через 2 години контакту спостерігається зниження інфекційності на 98,34%, яка
залишається стабільною зі збільшенням часу інкубації.
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Дослідження та сертифікати

Исследования и сертификаты

Уникальный в своем роде продукт,
доступный сегодня на рынке

Согласно стандарту ISO 22196, поверхность обладает
антибактериальными свойствами, если ей удается
устранить не менее 99% бактериальной нагрузки.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ РОСТ
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После интенсивных исследований, проводимых
командой нашей лаборатории, а также исследований
и разработок, продолжавшейся более 24 месяцев, в
тесном сотрудничестве с университетами Модены,
Реджио-Эмилии и Болоньи, Litokol может заявить,
что система Starlike® EVO + Defender EVO способна
защищать поверхность от бактерий и вирусов
(снижая до 99,9% бактериальной нагрузки основных
штаммов согласно ISO 22196)

Устранение до 99,9% бактериальной нагрузки,
представленной основными штаммами
Золотистого стафилококка и кишечной
палочки (Стандарт ISO 22196).

(*
Снижение вирусной нагрузки до 98,4%
Вирус COVID-19 через 2 часа контакта*

Відповідно до стандарту ISO 22196, поверхня
має антибактеріальні властивості, коли вона
здатна усунути щонайменше 99% бактеріальних
навантажень.
Унікальний у своєму роді продукт, доступний сьогодні
на ринку
Після інтенсивної дослідницької роботи, проведеної
командою нашої лабораторії, та понад 24 місяці досліджень і
розробок, у тісній співпраці з університетами
Модени, Реджо-Емілії та Болоньї, Litokol може заявити, що
система Starlike® EVO + Defender EVO захищає поверхню від
бактерій та вірусів (усуваючи до 99,9% бактеріального
навантаження основних штамів відповідно до ISO 22196).
• Усунення до 99,9% бактеріального
навантаження, представленого основними штамами
золотистого стафілокока та кишкової палички (Стандарт
ISO 22196).
• Усунення до 98,4% вірусного навантаження COVID-19
після 2 годин контакту*.
(*Дослідження, проведене у партнерстві з
департаментом фаракології та біотехнологій
Болонського університету в лабораторії мікробіології лікарні Сан’Орсола.)

(*Исследование проведено в сотрудничестве с кафедрой
фармакологии и биотехнологии Болонского университета в
лаборатории микробиологии госпиталя Сант’Орсола.)
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Дослідження та сертифікати

Исследования и сертификаты

COVID-19

Как работают антибактериальные и
противовирусные свойства
Очистка поверхности обычным дезинфицирующим
средством мгновенно удаляет микробы и вирусные
агенты, но любого контакта достаточно, чтобы снова
заразить ее.

Як діють антибактеріальні та
противірусні властивості?
Очищення
поверхонь
загальним
дезінфікуючим засобом миттєво знищить
мікроби та вірусні агенти, але будь -якої
форми контакту достатньо, щоб знову
заразити поверхню.

Изображение с помощью
сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ),
показывающее вирус
SARS-CoV-2 на поверхности
инфицированных клеток.
Фото: NIAID.

1.

Изображение, полученное с
помощью просвечивающего
электронного микроскопа
(ПЭМ), изолированной
частицы вируса
SARS-CoV-2 пациента.
Фото: NIAID.

2.

Система Starlike® EVO + Defender EVO обеспечивает
постоянную защиту от микробов и внешних агентов за
счет постоянного высвобождения активного ингредиента.

Активный ингредиент
Defender EVO включен в
затирку, он работает
при прямом контакте,
обеспечивая защиту от
микробов и бактерий.
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1. Зображення скануючим електронним мікроскопом (SEM),
що показує вірус SARS-CoV-2 на поверхні інфікованих клітин.
Фото: NIAID.
2. Зображення переданих електронним мікроскопом
(ТЕМ) вірусних частинок SARS-CoV-2, виділених від
пацієнта. Фото: NIAID.

Система Starlike® EVO + Defender EVO
гарантує постійний захист від мікробів
та зовнішніх агентів завдяки постійному
вивільненню його активного інгредієнта.
Активний інгредієнт Defender EVO, доданий
у фугу, працює при безпосередньому
контакті, забезпечуючи захист від будьяких мікробів та бактерій на поверхні.

COVID-19

Вирус SARS-CoV-2 (тяжелый острый респираторный
синдром коронавирус 2) - это вирус, принадлежащий к
семейству Coronaviridae, большому и разнообразному
семейству РНК-вирусов, способных инфицировать
многих позвоночных-хозяев, включая человека.
Некоторые вирусы этого семейства уже привлекли
внимание своей способностью вызывать серьезные
инфекции, включая SARS-CoV (коронавирус тяжелого
острого респираторного синдрома) и MERS-CoV
(коронавирус ближневосточного респираторного
синдрома).

Вірус SARS-CoV-2 (важкий гострий респіраторний
синдром коронавірус 2) - це вірус, що належить до сімейства
Coronaviridae, великої та різноманітної родини РНК-вірусів,
здатної заразити багатьох господарів хребетних,
включаючи людей.
Деякі віруси цієї родини вже привернули увагу через їх
здатність викликати серйозні інфекції, включаючи SARSCoV (коронавірус важкого гострого респіраторного
синдрому) та MERS-CoV (коронавірус близькосхідного
респіраторного синдрому).
SARS-CoV-2, який з’явився наприкінці 2019 року як новий
вірус, адаптований до людини-господаря, з тих пір став
відповідальним за триваючу пандемію, яка з клінічної точки
зору проявляється як патологія під назвою COVID-19
(коронавірусна хвороба 2019).

SARS-CoV-2, появившийся в конце 2019 года как
новый вирус, адаптированный к человеку-хозяину,
с тех пор стал ответственным за продолжающуюся
пандемию, которая с клинической точки зрения
проявляется как патология под названием COVID-19
(коронавирусная болезнь 2019).
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области применения
школы
Області застосування:

Бесконечные области применения:
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

детские сады

агроиндустрия

столовые

раздевалки
Бесконечные области
применения:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Система
Starlike® EVO + Defender EVO
имеет бесчисленное множество
областей применения, например
такие как:

спорт залы

лаборатории

Даже в жилищном строительстве с системой
Starlike® EVO + Defender EVO теперь можно создавать
поверхности, защищенные от вирусов и бактерий,
сочетая дизайн, эстетику и комфорт проживания
с превосходными гигиеническими
характеристиками и
долговечностью
для здоровья,
безопасности и
благополучия
людей.

Незліченні поля застосування:
ГРОМАДСКІ ПРИМІЩЕННЯ
Система Starlike®EVO + Defender
EVO має незліченну кількість сфер
застосування, включаючи, наприклад,
школи, ясла, їдальні, лабораторії,
медичнізаклади, оздоровчі центри,
громадські басейни, спортзали,
роздягальні, галузі сільськогосподарського
виробництва.
Незліченні поля застосування:
ЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ
Навіть у житловому будівництві за
допомогою системи Starlike® EVO +
Defender EVO тепер можна створювати
поверхні, захищені від вірусів та бактерій,
об’єднуючи дизайн, естетику та комфорт
проживання з чудовими гігієнічними
характеристиками та довговічністю для
здоров’я, безпеки та добробуту людей.

мед. учреждения

бассейны
курорты
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Более 150 вариантов отделки
2010

Litokol изобретает Starlike
Defender, защищенную от
бактерий версию Starlike,
самой совершенной
эпоксидной затирки на
рынке.

150

12

Starlike становится Starlike EVO, продуктом устойчивой эволюции,
являющейся результатом эксклюзивной технологии Zherorisk®:
первая эпоксидная затирка, некоррозионная, нетоксичная, неопасная
для окружающей среды, свободная от транспортных ограничений, с
очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений
(EC1PLUS и A+).

2021

®

®

оттенков

®

- Cold Collection, Warm Collection, Glam Collection + glitter: Galaxy, Spotlight, Gold.
- Special Effects Collection: Starlike EVO Metallic, Starlike EVO Night Vision,
Starlike Crystal EVO, Starlike ColorCrystal EVO
®
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Starlike Defender был
доступен только в 7
цветах этой линейки и
только в ведрах по 5 кг.

2019

+
оттенков

Defender EVO

Понад 150 варіантів відтінків

Рождение системы Starlike®
EVO + Defender EVO, что
дает поверхности
способность уничтожать 99,9%
бактерий в соответствии с ISO
22196. Он также гарантирует
уничтожение 98,4% вируса
COVID-19 через 2 часа,
согласно тестам, проведенным
в госпитале Сант’Орсола Болонский университет.

150

+

оттенков

С Defender EVO
теперь можно
придать эти
свойства более
чем 150 цветам
Starlike® EVO для
ведер 2,5 и 5 кг.

2010: Litokol винайшов Starlike
Defender, захищену від бактерій
версію Starlike, найсучаснішої на ринку
епоксидної фуги.
Starlike Defender був обмежений
7 кольорами в асортименті і був
доступний лише у 5-кілограмових
відрах.
2019: Starlike стає Starlike® EVO,
продукт стійкої еволюції, спричиненої
ексклюзивною технологією Zherorisk®:
перша епоксидна фуга, яка невикликає
корозії, не токсична, нешкідлива
для навколишнього середовища,
вільна від транспортних обмежень
і з дуже низьким викидом летких
органічних сполук (EC1PLUS та A+).
2021: Представляємо систему
Starlike® EVO+Defender EVO, яка дає
поверхні можливість знищити 99,9%
бактерій відповідно до стандарту ISO
22196. Вона також гарантує
ліквідацію 98,4% вірусу COVID-19
всього за 2 години, завдяки
тестампроведеним в лікарні
Сант’Орсола - Болонський
університет.
За допомогою Defender EVO тепер
можна додати ці властивості до
кожного з більш ніж 150 відтінків
Starlike® EVO для відер вагою 2,5 і 5 кг.

®
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Плюсы системы Starlike® EVO + Defender EVO

Плюсы системы
Starlike® EVO + Defender EVO
✓ Добавка Defender EVO
производится по эксклюзивной
технологии Litokol Zherorisk®

✓ Маркировка с низким уровнем опасности
✓ Не вызывает коррозии
✓ Не токсичен
✓ Не опасен для окружающей среды

✓ С очень низким выбросом ЛОС

✓ Подходит для контакта с пищевми

✓ Свободный от ограничений
для автомобильного,
морского, воздушного и
железнодорожного транспорта

✓ Гарантирует защиту поверхности

продуктами

от вирусов и бактерий на
поверхностях в соответствии с
сертификатами UNIMORE и UNIBO
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1

Добавить
катализатор
к пасте

2

По необходимости
всыпать
специальную
добавку

3

Преваги системи Starlike® EVO + Defender EVO
• Добавка Defender EVO
виробляється за допомогою
ексклюзивної технології
• Zherorisk® компанії Litokol
• Дуже низькі викиди ЛОС
• Відсутність обмежень на
автомобільний, морський,
повітряний та залізничний
транспорт
• Схвалено компанією
• SANITIZED,провідним
світовим виробником
антимікробних гігієнічних
засобів та захисних
матеріалів для текстилю

та полімерів.
Маркування низько небезпеки
Не викликає корозії
Нетоксичний
Нешкідливий для
навколишнього середовища
• Підходить для контакту з
продуктами харчування
• Підходить для контакту з
питною водою
• Гарантує поверхню захищену
від поверхневих вірусів та
бактерій відповідно до
UNIMORE та UNIBO
•
•
•
•

Перемешать
дрелью с
насадкой
миксер

4

Добавить
Defender EVO

5

Перемиешать
дрелью
с насадкой
миксер

Пропорции смешивания:

Підготовка системи Starlike® EVO + Defender EVO

Starlike® EVO: 2,5 кг + Defender EVO: 50 грам
Starlike® EVO: 5 кг + Defender EVO: 2x50 грам

1. Додати каталізатор до пасти;
2. За необхідності додати будь-яку спеціальну добавку;
3. Пепремішати за допомогою дриля з насадкою міксер;
4. Додати добавку Defender EVO;
5. Перемішати за допомогою дриля з насадкою міксер.

Два компонента предварительно дозированы
в соответствующей упаковке.

✓ Одобрено SANITIZED, ведущим
мировым производителем
противомикробных средств
гигиены и средств защиты
материалов для текстиля и
полимеров.

Подготовка системы
Starlike® EVO + Defender EVO

Идентификационные данные:
Внешний вид: кремообразная паста
Действующее вещество: хлорид серебра
Срок хранения: 24 месяца
Технические данные:
Консистенция растрова: пастообразная,тиксотропная
Время работы: около 1 часа
Допустимая температура применения: от +10°С до +30°С
Рекомендуемая температура применения: от +18°C до +23°C
Начало хождения: 24 часа при T = +23°C
Начало эксплуатации: 7 дней при T = +23°C
Ширина шва: от 1 до 15 мм

Співвідношення змішування:
Starlike® EVO: 2,5 кг + Defender EVO: 50 грам
Starlike® EVO: 5 кг + Defender EVO: 2x50 грам
Обидва компонента вже дозовані у відповідних упаковках.
Ідентифікаційні дані:
Зовнішній вигляд: кремоподібна паста;
Активна речовина: хлорид срібла;
Термін зберігання: 24 місяці;
Технічні дані:
Консистенція розчину: пастоподібна, тиксотропна;
Термін служби суміші: близько 1 години;
Дозволені температури застосування: від +10°C до +30°C;
Рекомендовані температури нанесення: від +18°C до +23°C;
Початок руху: 24 години при Т = +23°С;
Початок експлуатації: 7 днів при T = +23°C;
Ширина шва: від 1 до 15 мм
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Часто задаваемые вопросы
1.Что такое Defender EVO?
Это первая эпоксидная система, которая защищает поверхность от бактерий и вирусов (эффективна даже
против COVID-19).
2.Какие институты сертифицировали эти свойства продукта?
Эксперименты проводились в сотрудничестве с отделом микробиологии Департамента химии и
биомедицинских наук Университета Модены и Реджо-Эмилии. Впоследствии те же тесты были повторены
в аккредитованной частной микробиологической лаборатории (Accredia), где подтвердилась достоверность
полученных результатов для антибактериальной части. Для антивирусной части в сотрудничестве с кафедрой
фармакологии и биотехнологии Болонского университета в лаборатории микробиологии госпиталя
Сант’Орсола.
3.Как система Starlike® EVO + Defender EVO защищает от внешних агентов?
Активный ингредиент в затвердевшем растворе действует путем прямого контакта с поверхностью, борясь
с микробами и вирусами тремя способами: прерывание клеточного метаболизма, ингибирование процессов
мембранного транспорта и прерывание размножения клеток.
4.Активна ли система Starlike® EVO + Defender EVO в темноте?
Система активна как при наличии, так и при отсутствии света.
5. Теряет ли свойства система Starlike® EVO + Defender EVO со временем?
Активность системы Starlike® EVO + Defender EVO не прекращается, она остается постоянной во времени.
6.На каких бактериальных штаммах тестировалась система Starlike® EVO + Defender EVO?
Эффективность подтверждена на двух основных грамположительных и грамотрицательных бактериальных
штаммах, ответственных за большинство инфекций, которые могут развиваться в помещении, которые
черезвычайно агрессивны, а в некоторых случаях также устойчивы к антибиотикам:

Золотом стафилококке и кишечной палочки.

7.На каких вирусных штаммах тестировалась система Starlike® EVO + Defender EVO?
Эффективность проверена на КОРОНАВИРУСЕ, в частности на Коронавирусе крупного рогатого скота (BCoV),
штамме 9WBL77 (получен из IZSLER, Брешиа), классическом и распространенном вирусе простуды человека.
Выбор вируса BCoV считается адекватным и репрезентативным для вирусов этого семейства, включая SARSCoV2, из-за однородности химических и структурных характеристик вирусных частиц. Также на SARS-CoV-2
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8.В каких случаях поверхность проявляет антибактериальную активность?
Согласно эталонному стандарту (ISO 22196) продукт защищен от бактерий, когда ему удается устранить не
менее 99% бактериальной нагрузки.
9.В каких случаях поверхность устойчива к вирусам?
После 1 часа контакта с исследуемыми образцами наблюдалась более низкая остаточная инфекционность
вируса как по способности инициировать цикл репликации (Log 2 hpi), так и завершать его (Log 72 hpi). В
частности, снижение титра вируса на 99,4% наблюдалось после 72-часового цикла репликации для образца
Starlike®EVO + Defender EVO по сравнению с контрольным образцом, при этом нет существенной разницы в
значении жизнеспособности клеток по сравнению с контрольным образцом.
10.Система Starlike® EVO + Defender EVO подходит для контакта с пищевыми продуктами?
Проведенные испытания позволили установить, что Defender EVO не изменяет существующий сертификат
Starlike® EVO, поэтому он пригоден для контакта с пищевыми продуктами, как указано в сертификатах
испытаний №19/000332215 (Starlike® EVO).
11.Опасна ли система Starlike® EVO + Defender EVO для здоровья человека?
Нет, система разработана в соответствии с директивами Zherorisk® и уважает здоровье потребителей.
Продукт имеет очень низкое содержание летучих органических веществ (EC1PLUS и A +), и подходит для
контакта с пищевыми продуктами и с питьевой водой.
12.Что означает «Одобрено Sanitized®»?
Sanitized® - швейцарский международный лидер в области антимикробной гигиены и защитных материалов
для тканей и полимеров. Более 80 лет компания ведет новаторскую работу и разрабатывает инновационные,
эффективные и безопасные технологии противомикробного лечения. По этой причине компания Litokol
выбрала ее в качестве партнера для разработки продуктов для благополучия людей и окружающей среды.
Sanitized® - это бренд и одновременно знак доверия, которым маркируются одобренные ими продукты.
13.Каковы требования для получения и сохранения логотипа Sanitized®?
Прохождение тщательных ежегодных тестов, проводимых в лабораториях Sanitized® в Швейцарии, для
проверки рабочих характеристик продуктов. В частности, проверка снижения бактериальной нагрузки на
поверхность продукта в соответствии с ISO 22196.
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Часто задавані питання
1.Що таке Defender EVO?
Це перша епоксидна система, що забезпечує поверхневий захист від бактерій та вірусів (розроблена, щоб бути
ефективною навіть проти COVID-19).
2. Які інститути сертифікували ці властивості продукції?
Експеримент був проведений у партнерстві з факультетом хімії та біомедичних наук а також факультетом
мікробіології Університету Модени та Реджо -Емілія. Потім ті ж самі тести були повторені в акредитованій
приватній мікробіологічній лабораторії (Accredia), яка підтвердила достовірність результатів, отриманих для
антибактеріальної частини. У той час як противірусна частина, у партнерстві з Департаментом фармакології
та біотехнології Болонського університету в лабораторії мікробіології - лікарні Сант’Орсола.
3.Як система Starlike® EVO + Defender EVO захищає від зовнішніх агентів?
Активний затверділий розчин діє шляхом прямого поверхневого контакту, борючись з мікробами та вірусами
трьома способами: порушенням клітинного метаболізму, гальмуванням процесів мембранного транспорту та
порушенням розмноження клітин.
4.Чи працює система Starlike® EVO + Defender EVO також у темряві?
Він працює як за наявності, так і за відсутності світла.
5.Чи зношується система Starlike® EVO + Defender EVO з плином часу?
Дія системи Starlike® EVO + Defender EVO не стирається, вона залишається постійною з плином часу.
6.На яких бактеріальних штамах була випробувана система Starlike® EVO + Defender EVO?
Ефективність підтверджена двома основними грампозитивними та грамнегативними бактеріальними штамами,
що відповідають за більшість інфекцій, що можуть розвиватися в приміщенні, які є надзвичайно агресивними, а
іноді також стійкими до антибіотиків: золотистим стафілококом та кишковою паличкою.
7.На яких вірусних штамах перевірено систему Starlike® EVO + Defender EVO?
Ефективність перевіряли на CORONAVIRUS, зокрема на коронавірусі великої рогатої худоби (BCoV), штам
9WBL77 (отриманий IZSLER, Брешіа), класичний вірус застуди людини. Вибір вірусу BCoV був визнаний підходящим
і репрезентативним для вірусів цього сімейства, включаючи SARS-CoV-2 через однорідність хімічних та
структурних особливостей вірусних частинок. Також SARS-CoV 2 (важкий гострий респіраторний синдром
коронавірус 2).

9.У яких випадках поверхня проявляє стійкість до вірусів?
Після 1 години контакту з досліджуваними зразками спостерігалася нижча залишкова інфекційність вірусу як за
можливістю ініціювати цикл реплікації (Log 2 hpi), так і завершити його (Log 72 hpi). Зокрема, зменшення 99,4%
вірусу спостерігалося після циклу реплікації за 72 години для зразка Starlike® EVO + Defender EVO порівняно з
контрольним зразком, тоді як істотної різниці в життєздатності клітин порівняно з контрольним зразком не
спостерігалося.
10.Чи підходить система Starlike® EVO + Defender EVO для контакту з продуктами харчування?
З проведених випробувань вдалося встановити, що Defender EVO не змінює існуючий сертифікат Starlike® EVO,
отже, він підходить для контакту з продуктами харчування, як зазначено у сертифікатах випробувань
№ 19/000332215 (Starlike® EVO).
11.Чи шкідлива для здоров’я людини система Starlike® EVO + Defender EVO?
Ні, система розроблена відповідно до вказівок Zherorisk® та поважає здоров’я споживачів. Фактично, продукт
має дуже низький рівень викидів ЛОС (EC1PLUS та A +), що робить його придатним для контакту з продуктами
харчування та питною водою.
12.Що означає “Затверджено Sanitized®”?
Sanitized® - швейцарська міжнародна корпорація та світовий лідер у виробництві антимікробних гігієнічних засобів
та захисних матеріалів для текстилю та полімерів. Компанія є піонером у цій галузі більше 80 років, розробляючи
інноваційні, ефективні та безпечні технології протимікробних засобів. Тому Litokol обрав саме Sanitized® в якості
партнера для розробки продуктів для благополуччя людей та навколишнього середовища. Sanitized® - це торгова
марка, і водночас знак довіри, яка використовується для маркування продуктів, які вона схвалює.
13.Які вимоги для отримання та підтримки логотипу Sanitized®?
Щорічні ретельні випробування повинні проводитися в лабораторіях Sanitized® у Швейцарії, щоб перевірити
працездатність продукції. Зокрема, відповідно до стандарту ISO 22196, проводяться випробування для
забезпечення усунення бактеріальних навантажень на поверхні виробу.

8.Коли поверхня проявляє антибактеріальну активність?
Відповідно до стандарту ISO 22196, продукт захищений від бактерій, коли він може усунути принаймні 99%
бактеріального навантаження.
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