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Więcej o TitanSolid™ 

i innych naszych produktach

znajdziesz na www.lumichem.pl 

w Bezbarwny, bezwonny, niewidoczny dla oka

w Do stosowania na wszystkich rodzajach podłoża: 

szkło, stal, plastik, ceramika, tekstylia, powłoki 

akrylowe, beton, drewno

w Nanocząsteczki         wnikają w strukturę 

powierzchni

w Zabija wirusy, bakterie, grzyby

w Oczyszcza powietrze, neutralizuje zapachy, 

likwiduje wszelkie LZO (lotne związki organiczne), 

pochłania promienie UV

w Nie można go zmyć tradycyjnymi środkami 

czyszczącymi. Powłokę naruszają 

i uszkadzają jedynie produkty na bazie chloru.

w Naturalnie utlenia i likwiduje wszelkie wirusy, 

bakterie, grzyby i inne drobnoustroje znajdujące 

się na powierzchni

w W pełni bezpieczny dla zdrowia – już po 15 minu-

tach można przebywać w pomieszczeniu, gdzie 

był aplikowany, a po 2 godzinach można dotykać 

pokrytych powłoką powierzchni 

w Nie wymaga specjalnego zabezpieczenia sprzętu 

elektronicznego oraz wynoszenia roślin 

w Nie niszczy powierzchni, nie zmienia barwy 

podłoża

w Nanoszony przez wyszkolone ekipy 

w nadzorowanym procesie.

w Gwarancja działania potwierdzana okresowymi 

badaniami.

w Zabezpieczone powierzchnie mogą zostać 

oznaczone certyfikatami.

w W chronionych TitanSolid™ pomieszczeniach 

wywieszamy certyfikat i potwierdzenie badań 

okresowych. 

w Zawiera <0,9%         , czyli dwutlenku tytanu, 

który pod symbolem E171 jest stosowany 

od lat w przemyśle spożywczym

w Przyjazny dla środowiska

TitanSolid™ jest przeciwwirusowym i antybakteryjnym 

systemem powłok fotokatalitycznych opartym na uni-

kalnym rozwiązaniu chemicznym. Nanocząsteczki 

TitanSolid™ są zawieszone w wodzie lub alkoholu 

(dobierane w zależności od rodzaju powierzchni). 

Pod wpływem światła, zarówno naturalnego jak i sztu-

cznego, osiąga właściwości dezynfekujące. Proces 

dezynfekcji jest ciągły i utrzymuje się przez minimum 

12 miesięcy od momentu aplikacji. 

Właściwości TitanSolid™:

TitanSolid™ – gwarancja 
bezpieczeństwa:

Opis działania: 

w Centralny Instytut Ochrony Pracy: bezpieczeństwo stosowania potwierdzone badaniami 

stężenia nanocząsteczek          w powietrzu w trakcie i po naniesieniu powłok (29.12.2017r.);

w Aktywność bakterio i grzybobójcza – zgodność z normami PN-EN 1040 i 1275; 

w Zgodność z normami: PN-EN ISO 22196:2011, PN-EN ISO 14119:2005; PN-EN ISO 20645:2006 

w Ocena aktywności biobójczej włóknin modyfikowanych biocydami. Badania wykonane 

metodą ISO 18184; 

w Certyfikowane badania mikrobiologii powietrza (A) PB-05/P wyd.2 z 01.04.2018

w Akceptowany przez GIS w planach ponownego otwarcia w stanie epidemii COVID-19.

Potwierdzenie 

skuteczności 

TitanSolid™:
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Efekt działania 
na podłoże 
– powierzchnie użytkowe

Efekt działania 
na powietrze

Działanie 
na zdrowie

Uszkodzenia 
elementów 
wyposażenia 
pomieszczeń:

Aplikacja:

Zapach:

Koszt:

Trwały – min. 12 miesięcy.
Ponad 99% redukcji 
stałej wirusów, bakterii, 
pleśni oraz grzybów 
na powierzchniach*. 
Pochłanianie zapachów.

Trwały – 36 miesięcy 
– ściany/okna/sufity 
(przy pokryciu sufitów 
oraz powierzchni mebli 
w opcji maksymalnej 
również ścian). 
Ponad 80% redukcji stałej 
wirusów, bakterii, pleśni 
oraz grzybów w powietrzu. 
Pochłanianie zapachów. **

Bezinwazyjny, obojętny, 
nieszkodliwy – można 
korzystać z przedmiotów 
i pomieszczeń.
Powierzchnie pokryte 
TitanSolid oczyszczają 
ocierające się 
o nie powietrze 
– w pomieszczeniach 
poprawia się jakość 
powietrza.

Brak. Konieczność 
jednorazowego 
zabezpieczenia sprzętu 
elektronicznego podczas 
aplikacji.

Raz na 12 lub 36 miesięcy
– powtórna aplikacja 
wymaga maks. 70% 
pierwotnie nałożonej 
powłoki. 

Wielokrotna, 
nieograniczona.

Bezwonny.

Jednorazowy.

*   Dwutlenek tytanu utlenia mikroby przy udziale światła dziennego lub sztucznego.
**  Przy pokryciu odpowiedniej powierzchni w mkw TitanSolid ( minimum powierzchnia sufitu oraz powierzchnia biurek 
oraz ścian w sali operacyjnej ) lub do 50% redukcji przy zastosowaniu metody pokrycia powierzchni biurek oraz sufitu.

Wielokrotny. Wielokrotny.

Odczuwalny. Odczuwalny.

Wielokrotna,
nieograniczona.

Znaczna szkodliwość 
dla zdrowia ludzi, 
także w formie pozostałości 
po zabiegu ozonowania. 
Konieczne odczekanie 
po dokonaniu ozonowania.
Bardzo niebezpieczny 
m.in. dla dzieci 
i astmatyków.

Wszelkie element gumowe 
(np. uszczelki w oknach), 
sprzęt elektroniczny 
oraz żywe rośliny.

Matowienie powierzchni 
w dłuższej perspektywie 
czasu i wzmożonej 
intensywności dezynfekcji.

Nietrwały - działanie 
do pierwszego dotknięcia. 
Skuteczność uzależniona 
od sposobu i dokładności 
prac czyszczących.

Brak.

Brak.

Obojętne.

Nietrwały - według 
Narodowego Instytutu 
Zdrowia uzyskany efekt 
jest wyłącznie doraźny.

TMPowłoka TitanSolid Ozonowanie Dezynfekcja

Porównanie TitanSolid™
z najpopularniejszymi metodami odkażania


