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• Efficiënte kiemreductie
tot 99,5% *
• Effectief tegen bacteriën,
virussen, schimmels

GALAXY LOCK 3 DISPERSIELAK

en sporen
• Werkingsprincipe
klinisch getest

Hygiënisch
handelen

Overdracht
voorkomen

• Permanent en
langdurig effect
• Effectief, zelfs op
droge oppervlakten

AtéCé Graphic Products heeft in samenwerking met Varcotec een
nieuwe antimicrobiële dispersielak ontwikkeld. Deze Galaxy Lock 3
dispersielak biedt drukwerk bescherming tegen bacteriën, virussen,
schimmels en sporen. De lak is uitermate geschikt voor het veredelen

• Vermijden van
giftige Biociden
en nano-deeltjes
• Geen ontwikkeling
van resistentie

van drukwerk dat door veel verschillende mensenhanden gaat.
De dispersielak is verder ontwikkeld in samenwerking met de
Universiteit van Regensburg (Duitsland) en getest volgens
ISO 22196 (mod.) door het onafhankelijke Fraunhofer Instituut IVV
in München.

www.atece.nl

* Getest volgens ISO 22196 (mod.)
door het Fraunhofer Instituut
IVV in München

coatings

De nieuwe, innovatieve, gepatenteerde Galaxy
Lock 3 dispersielak biedt drukwerk bescherming
tegen bacteriën en virussen
De dispersielak is ontwikkeld in samenwerking met Varcotec en de Universiteit van
Regensburg (Duitsland) en getest volgens ISO 22196 (mod.) door het onafhankelijke
Fraunhofer Instituut IVV in München.

Drukwerk dat door veel verschillende mensenhanden gaat – of het nu gaat om tijdschriften,
boeken, omslagen, menukaarten, verpakkingen of noem maar op – is een drager van een
groot aantal schadelijke virussen, schimmels en bacteriën en vormt zodoende dus een
potentieel risico voor de gezondheid.
Een onderzoeksgroep van de Universitaire Kliniek in Regensburg heeft met succes een
antimicrobiële stof ontwikkeld. In samenwerking met deze onderzoeksgroep is Varcotec
er in geslaagd deze antimicrobiële stof op te nemen in de dispersielak. Dat levert een
kiemreductie op tot 99,5%* en beschermt effectief tegen bacteriën, virussen, schimmels
en sporen.
* Getest volgens ISO 22196 (mod.) door het Fraunhofer Instituut IVV in München

‘’

Op papier en kartonnen oppervlakten, die door een persoon met
griepverschijnselen worden aangeraakt, hielden griepvirussen
zelfs tot twee weken stand.
Joachim Frings - General Director Sales & Development, Varcotec GmbH
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Ziektekiemen worden snel en
effectief geïnactiveerd hygiëne hiaten kunnen permanent
worden afgesloten.

Om micro-organismen effectief te doden worden voor het antimicrobiële effect vaak giftige
stoffen zoals biociden of fungiciden gebruikt. Dit is schadelijk voor de gezondheid.
Het antimicrobiële effect in Galaxy Lock 3 dispersielak wordt geactiveerd door zichtbaar
licht en zuurstof. Dat werkt langdurig en doodt schadelijke ziektekiemen.
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1. Door daglicht of kunstlicht wordt zuurstof geactiveerd
2. Geactiveerde zuurstof breekt bacteriën, virussen en schimmels af

Galaxy Lock 3 dispersielak vermindert het aantal
ziekteverwekkers op drukwerk aanzienlijk
Het veredelen met Galaxy Lock 3 dispersielak biedt effectieve bescherming tegen bacteriën,
virussen, schimmels en sporen en vermindert het aantal ziekteverwekkers op drukwerk
aanzienlijk. Het is een duurzame investering in de gezondheid voor alle mensen die met het
drukwerk in aanraking komen. Alleen drukwerk dat wordt veredeld met Galaxy Lock 3
mag het ‘Lock 3 Sicherheitsgarantie’ vignet dragen.

‘’

Het effect van de antimicrobiële stof in Galaxy Lock 3 dispersielak is
vergelijkbaar met roestvorming. Door bacteriën, virussen of schimmels
eenvoudig te oxideren met reactieve zuurstof worden deze kapot gemaakt.
Prof. Dr. Bäumler - Forschungsgruppe am Universitätsklinikum Regensburg

Locatie Alkmaar

Locatie Uitgeest

AtéCé Graphic Products is een internationaal grafisch

Technische kennis en support

handelshuis én producent van grafische chemie, coatings en
verbruiksmaterialen.

Naast het leveren van kwaliteitsproducten in
grafische supplies komt het in toenemende mate
op technische kennis en support aan. Die know
how en praktijkervaring heeft AtéCé in meer dan
40 jaar in ruime mate opgedaan. AtéCé beschikt
over een team van zeer ervaren technische
specialisten, die de praktijk door en door kennen
en dagelijks bij drukkerijen over de vloer komen.

AtéCé als handelshuis
Met de handelsactiviteiten is AtéCé totaalleverancier van grafische
supplies. Het productportfolio omvat nagenoeg alles voor prepress
en press in drukkerijen. Het leveringsprogramma bevat grafische
verbruiksmaterialen die AtéCé zelf produceert of waarvan
AtéCé de vertegenwoordiging heeft. In alle gevallen zijn dat
kwaliteitsproducten en stuk voor stuk sterke merken. Zo is AtéCé
in de Benelux hoofddealer van het complete programma CTP
offsetplaten en CTP oplossingen van Kodak.

AtéCé levert verschillende grafische verbruiksmaterialen die zijn goedgekeurd door de

AtéCé als producent

Geregistreerde merken

PrintCare

coatings
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AtéCé produceert – sinds 1977 – in eigen huis in Uitgeest
(Nederland) perschemicaliën en dispersie- en UV lakken en beschikt
in Alkmaar over modern geoutilleerde productiefaciliteiten voor
het confectioneren van rubberdoeken en wasdoekrollen. Met
confectioneren is AtéCé één van de grootste spelers op de Europese
markt. Daarnaast worden drukinkten, vernissen en offsetplaten
volgens eigen receptuur en specificaties in licentie geproduceerd.
AtéCé exporteert de ‘eigen’ producten via een netwerk van
distributeurs naar ruim 80 landen in Europa, Noord
en Zuid Amerika, het Midden Oosten en Azië.

Het Fogra instituut staat in
de grafische sector hoog
aangeschreven. Fogra keurt
en certificeert onder andere wasmiddelen,
vochtwatertoevoegingen en wasdoeken voor
vrijgave op de drukpersen van Heidelberg,
KBA en Manroland.
Isega test alle producten
die gebruikt worden in het
offsetdrukproces op migratie naar de inhoud van de
verpakking en voedselveiligheid. Als een product
na uitgebreide testen geschikt en veilig is voor
voedselcontact, dan krijgt dit het Isega certificaat.

ISO 9001 certified

Fogra member

