
WIRUSOBÓJCZA FARBA PRZECIWKO SARS COV-2 (COVID-19)



UMANA to zmywalna farba fotokatalityczna, na której
przeprowadzono pierwszy projekt badawczy w celu ustalenia
działania wirusobójczego przeciwko SARS COV-2, patogenowi
odpowiedzialnemu za pandemię COVID-19.

Wyniki badań wykazały, że aktywny składnik UMANA ma
wyraźne działanie wirusobójcze przeciwko SARS COV-2. Efekt
neutralizacji wirusa następuje w ciągu kilku minut od kontaktu 
i pozostaje stały w czasie.

Projekt badawczy pod kątem wirusobójczego działania farby
UMANA na patogen SARS COV-2 został przeprowadzony we
współpracy z renomowanym laboratorium LabAnalysis HIGH
QUALITY CONTROLS.
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01

WIRUSOBÓJCZA FARBA PRZECIWKO SARS COV-2 (COVID-19)

Projekt badawczy UMANA | LOGGIA Industria Vernici



ANALIZA AKTYWNOŚCI
WIRUSOBÓJCZEJ
POWIERZCHNI POKRYTEJ
FARBĄ UMANA

Projekt     badawczy     UMANA     przeprowadzony     został     przy     współpracy 
z LabAnalysis, laboratorium certyfikowanym przez włoskie Ministerstwo Zdrowia
(Ministero Della Salute), amerykańską rządową agencję FDA U.S. (Food and Drag
Administration), Instytucję DNV-GL, włoską jednostkę akredytującą ACCREDIA,
licencjonowanym przez Włoską Agencję Leków AIFA, włoskie Ministerstwo
Zdrowia i Polityki Społecznej (Ministero Della Salute e Politiche Sociali),
znajdującym się na liście laboratoriów badawczych zatwierdzonej przez włoskie
Ministerstwo Badań Naukowych i Technologicznych (Ministero Della Ricerca
Scientifica e Tecnologica) oraz autoryzowane przez włoskie Ministerstwo
Zdrowia do prowadzenia działalności analitycznej.

A K R E D Y T A C J A  
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GWARANCJA

WIARYGODNOŚCI

WSPÓLNY PROJEKT BADAWCZY
"Charakterystyka przemysłowa i zastosowanie katalizatorów  mineralnych  niewrażliwych  na  światło 
w produktach do malowania fotokatalitycznego”.  Projekt przeprowadzony we współpracy z Wy-
działem Chemii Uniwersytetu Sapienza w Rzymie i Pa.L. Mer Parco Scientifico Tecnologico del
Lazio Meridionale.
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PIERWSZA FARBA,
KTÓRA ZOSTAŁA
PODDANA
BADANIOM
NAUKOWYM POD
KĄTEM
WIRUSOBÓJCZEGO
DZIAŁANIA
PRZECIWKO SARS-
COV-2.
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ZAKRES I METODA BADAŃ.
Analizie poddana została
stabilność wirusa SARS COV-
2 na powierzchni pokrytej
farbą UMANA, zawierająca
substancje aktywne.
Podejście badawcze zasto-
sowane przy analizie pole-
gało na potraktowaniu okre-
ślonej powierzchni znaną
ilością wirusa (7,5x105 kopii
genomowych), a następnie
pozostawiono je w inkubacji
przez różny czas (0,1,3 i 6
godzin). Wirus rezydualny
został ponownie pobrany
przez wymaz (wymaz zawie-
rający PBS i 70% etanolu).
Tak więc próbki zostały 
 przetworzone w celu wyod-
rębnienia wirusowego RNA 
i pomiaru go za pomocą
PCR w czasie rzeczywistym,

przy użyciu komercyjnego
zestawu sprzedawanego
przez firmę Generon,
przeznaczonego do wykry-
wania genu RdRp SARS CoV-
2 (COVID 19 (gen RdRp) +
kontrola procesu,
PMB00C_M2). Badanie prze-
prowadzono w trzech
egzemplarzach dla każdego
punktu doświadczalnego.
Jako grupę kontrolną, ró-
wnolegle    do    powierzchni 
z „katalizatorem” UMANA,
przetestowano podobną
powierzchnię pod względem
tekstury i kształtu, ale bez
jego dodatku.



OUR LATEST
NUMBERS

Wyniki testu przedstawiono w tabeli poniżej, w której dla
każdego punktu doświadczalnego podano medianę Cts
(progi cyklu) dla sygnału genu RdRp SARS-Cov-2. Niskie
wartości Ct odpowiadają dużej ilości wirusowego RNA
obecnego na próbkach testowych; wyższe Cts odpowia-
dają niewielkiej ilości wirusowego RNA.

Co kryje się za
wynikami uzyskanymi

w toku badań nad
wirusobójczą

zdolnością farby
UMANA? Ewidentna

skuteczność
substancji czynnej

zawartej w farbie
UMANA w eliminacji

wirusa SARS-COV-2. 
 Efekty kompletnej

degradacji COVID-19
są widoczne w czasie

kilku minut od
kontaktu i pozostają

niezmienne w czasie.

Podane wartości wyrażają liczbę cykli amplifikacji materiału
wirusowego, które trzeba było rozmnażać, aby uzyskać możliwą do
zidentyfikowania ilość pozostałości wirusa na farbie. W średniej z po-
danych wartości można zauważyć, że w obecności katalizatora
zawartego w farbie UMANA konieczna była większa liczba cykli
amplifikacji (31,96), która wynosi około 1 i pół miliarda replik
jednostki wirusowej. Tymczasem, dla standardowej farby (próbnej)
potrzeba było 29,38 cykli, co daje 250 milionów replik pojedynczej
jednostki materiału wirusowego. Podsumowując – ewidentnie okaza-
ło się, że aby wyśledzić pozostałości wirusa na farbie UMANA,
konieczne było jego 6-krotne wzmocnienie w porównaniu z próbą
wziętą jako odniesienie (grupa kontrolna).

Ponieważ T = 0 (co przekłada się  na  okres   kontaktu  farby 
z wirusem wynoszący około 10 minut) jest oczywiste, że
farba UMANA wraz z substancją czynną ma działanie
niszczące wirusa SARS COV-2.

Wyniki badań
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OCHRONA
Działania na rzecz Badań  i  Rozwoju w służbie
ochrony naszego zdrowia.

UMANA to pierwsza zmywalna farba fotokatalityczna o szerokim zakresie właściwości, w tym
wirusobójcze, które stale i nieprzerwanie oczyszczają powietrze, co potwierdza patent S.A.R.C. 

Farba ta powstała z prostej potrzeby poprawy jakości życia w pomieszczeniach, w których żyjemy
na co dzień. 
W jaki sposób? Po prostu oczyszczając powietrze, którym oddychamy, nie dopuszczając do
namnażania się pleśni i bakterii, osadzania się smogu i szkodliwych substancji na ścianach naszych
domów oraz przeciwdziałając skażeniu powietrza w zamieszkałych przez nas miejscach.

Jest to możliwe dzięki naturalnej zdolności farby UMANA do oczyszczania powietrza. Działa ona
antybakteryjnie,   antywirusowo   i   odkażająco:   zwalcza   zanieczyszczenia  i  oczyszcza  powietrze 
w pomieszczeniach zamkniętych (wewnątrz budynków) oraz wspomaga tworzenie bariery
ochronnej przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. 

Patent S.A.R.C. zapewnia ciągłość działania substancji czynnej zawartej w farbie UMANA. Tym
samym jest gwarancją sprawności systemu fotokatalitycznego i jego ciągłego niszczenia substancji
(wirusy, bakterie, IPA, formaldehyd, odory, smog, pleśń itp.).

Dbałość  i  troska o wspó lne dorastanie.
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W toku przeprowadzonego badania
ocenie poddano bezpośredni wpływ
substancji czynnej zawartej w farbie
UMANA na rzeczywistą reakcję
polimeryzacji.
W tym celu substancja aktywna była
dodawana w dawkach rosnących
bezpośrednio do mieszaniny reakcyjnej
(zawierającej polimerazę i substraty
wymagane do polimeryzacji), wraz z po-
zytywnym sprawdzeniem genu RdRp.
Z krzywych amplifikacji i wartości Cts
jasno wynika, że substancja czynna
UMANA zwiększa wydajność reakcji
polimeryzacji. 
Ta ocena została przeprowadzona
również w obecności różnych dawek
pozytywnej kontroli genu RdRp (tab.1).

Zgodnie z aktualną wiedzą, jest bardzo prawdo-
podobne, że uzyskane wyniki dotyczące wiru-
sobójczego działania UMANA są w rzeczywistości
wartościami   niedoszacowanymi  w  porównaniu 
z prawdziwymi, skutecznymi właściwościami
wirusobójczymi farby przeciwko Sars-Cov-2
odpowiedzialnym za COVID-19.
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OPRACOWANA W OPARCIU O INNOWACYJNY,

OPATENTOWANY SYSTEM S.A.R.C. 

FOTOKATALITYCZNA

NATURALNIE ANTYBAKTERYJNA 

(zabija 99,9% bakterii i wirusów)

ODKAŻAJĄCA

HIPOALERGICZNA

WIRUSOBÓJCZA PRZECIWKO SARS COV-2 

(w zaledwie kilka minut)

NISZCZY FORMALDEHYD (w pierwszych 48h)

PRZECIWPLEŚNIOWA

CERTYFIKOWANA DO UŻYTKU W POMIESZCZE-

NIACH, W KTÓRYCH PRZECHOWYWANA JEST

ŻYWNOŚĆ

UMANA OD
ZAWSZE PO

TWOJEJ
STRONIE W

WALCE Z
WIRUSAMI I

BAKTERIAMI
UMANA PRZECIWKO SARS COV-2

GWARANCJA JAKOŚCI UMANA
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Powyższe dane są potwierdzeniem na silne działanie substancji czynnej
zawartej w farbie UMANA (P.A) na materiał wirusowy, tj.: w obecności P.A nie

uzyskuje się lub nie stwierdza się pary genomowej w badanym roztworze.

TAB. 1
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LAB FORUM

FAQ DOTYCZĄCE

WIRUSOBÓJCZYCH

WŁAŚCIWOŚCI FARBY

UMANA

Laboratorium, które prze-
prowadziło niniejsze bada-
nia jest jednym z najbar-
dziej certyfikowanych oraz
renomowanych europej-
skich laboratoriów, współ-
pracujące    na    co   dzień 
z władzami publicznymi,
m.in. FDA (Food and Drug
Administration - ameryka-
ńska    Agencja   Żywności 
 Leków). Co więcej, labora-
torium to, jako jedno z nie-
licznych ośrodków bada-
wczych w Europie ma mo-
żliwość przeprowadzać te-
sty na prawdziwym wiru-
sie SARS-COV-2 poza
standardowym środowi-
skiem medycznym, ponie-
waż posiada najwyższy, 4-
ty poziom standardu
ochrony biologicznej.

1 - Jak długo farba utrzymuje się na pomalowanej nią
powierzchni? Jak długo skuteczne jest jej działanie?

System S.A.R.C., na  którym  bazuje  farba  UMANA,  działa 
w oparciu o proces fotokatalitzy, zatem efekt i czas
trwania właściwości farby UMANA w zasadzie się nie
kończy,  ponieważ  proces  ten  aktywuje  się  nieustannie 
w czasie poprzez stymulację światłem. Niemniej jednak,
biorąc pod uwagę standardową długość trwałości
powszechnie stosowanych farb, warto rozważyć pono-
wne malowanie po upływie około 5-ciu lat.

2 - Co się stanie, jeśli zanieczyszczenia skrystalizują się na
powierzchni? Czy znikną same, czy też niezbędne będzie
czyszczenie mechanicznie? Jak zanieczyszczenia wpływają
na wygląd powłoki? Czy widoczne bądą ślady, czy będzie
konieczne ponowne malowanie?

Krystalizacja zanieczyszczeń nie jest możliwa do zauwa-
żenia, nawet jeśli stężenie zanieczyszczeń w zamkniętym
pomieszczeniu osiągnie swoją górną granicę. Gdyby
krystalizacja zanieczyszczeń była widoczna gołym okiem,
wówczas przebywanie w takim pomieszczeniu byłoby nie
do wytrzymania. W takim wypadku ponowne malowanie
nie miałoby sensu, ponieważ w takich warunkach UMANA
i tak nie byłaby skuteczna.

3 - Czy UMANA jest odpowiednia do stosowania w ku-
chniach i w miejscach, gdzie przechowywane są produkty
spożywcze? Jeśli tak, jaki jest poziom odporności na szo-
rowanie i plamy?

UMANA może być bez problemu stosowana w miejscach
związanych z żywnością. Certyfikaty to potwierdzające są
już dostępne na stronie www.umanaloggia.it. Co więcej,
biorąc pod uwagę, że UMANA jest farbą najwyższej
jakości, posiada ona właściwości zmywalne, cechuję się
wysoką siłą krycia i stopniem bieli.

4 - Jak szybko giną wirusy lub bakterie na powierzchni
pomalowanej farbą UMANA?

Wiele badań naukowych wykazało, że wirusy i bakterie
mogą przetrwać bardzo długo na powierzchniach, które
nie zostały pomalowane farbą UMANA. Dzieje się tak,
ponieważ mogą one przeżyć dzięki wodzie obecnej w
wilgoci występującej w powietrzu. Jeśli UMANA zostanie
użyta w normalnych warunkach, wówczas jej właściwości
powodują rozkład wirusów w krótkim czasie. Na ten
moment jest to najważniejsze odkrycie uzyskane w wyni-
ku testów na UMANA.

5 - Czy wyniki badań i złożone oświadczenia zostały zwe-
ryfikowane niezależnie? Przez kogo?

Zgodnie z niniejszą publikacją, testy i oceny zostały
przeprowadzone przez niezależne, autorytatywne labora-
torium o niepodważalnej, międzynarodowej renomie.
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UMANA może być nakładana na wcześniej is-
tniejącą farbę, najpierw izolując powierzchnię
odpowiednim izolatorem.

7 - Czy do aplikacji farby UMANA niezbębędne
są jakieś specjalne techniczne wymagania, czy
może być ona stosowana przez każdego?

15 - Czy możesz nałożyć UMANA na już poma-
lowaną ścianę?

Każdy może pomalować ściany UMANA, ponie-
waż jest to farba  prosta  w  aplikacji,  zmywalna 
i polecana także do samodzielnego nakładania.

8 - Jakie są dostępne warianty UMANA?
KLASYCZNA FARBA ZMYWALNA, LAKIER, FARBA
SILIKATOWA DO MALOWANIA POWIERZCHNI
NA ZEWNĄTRZ, LINIA DEKORACYJNA.

9 - W jakich kolorach dostępna jest UMANA?
Podstawowy kolor to biel. Ponadto dosępna
jest   prosta   paleta   kolorystyczna   utrzymana 
w tonacji pastelowej.

10 - Jakie testy / certyfikaty farby UMANA są
udostępniane dla wsparcia sprzedaży?

Badania naukowe przeprowadzone przez
LabAnalysis oraz wyniki badań wykonane na
UMANA, karty techniczne produktu oraz wszy-
stkie dotychczas zebrane certyfikaty. Zostaną
one również przetłumaczone na różne języki,
aby były dostępne dla każdego.

11 - Zero L.Z.O. – co oznacza, że formuła
UMANA stworzona jest na bazie wody. Czy w
związku z tym można ją stosować do malowa-
nia drzwi, stolarki itp., do innych miejsc niż
ściany / sufity?

12 - Jak odporna jest  UMANA   na   czyszczenie 
i rozpylane na niej środki chemiczne? Na przy-
kład, czy będą widoczne ślady na powierzchni,
jeśli  farbą  UMANA  będą   pomalowane  drzwi, 
a ktoś regularnie będzie czyścił uchwyty?

UMANA to farba zmywalna. Ogólnodostępne
na rynku środki czyszczące, który nie niszczą
farb, będą odpowiednie do czyszczenia zabru-
dzeń.

13 - Ile warstw / jak gruba musi być powłoka
farby by uzyskać prawidłowe działanie?

Farbę UMANA nakłada się w dwóch warstwach
o standardowej grubości.

14 - Czy UMANA może zniszczyć również zanie-
czyszczenia obecne w powietrzu czy tylko te,
co osiądą na powierzchni?
Powietrze wykonuje specyficzne ruchy w prze-
strzeni zamkniętego środowiska. Istnieje już
badanie o nazwie Canyon Cittadino, które po-
kazuje, że dzięki różnym czynnikom, substancje
lotne, takie jak wirusy, zawsze ostatecznie osia-
dają na ścianach w stosunkowo krótkim czasie
(około 60 minut). Dlatego UMANA zniszczy
100% zanieczyszczeń obecnych w powietrzu.

16 - Czy UMANA jest pomocna w walce z ele-
ktrosmogiem, zanieczyszczeniami elektryczny-
mi, sygnałami Wi-Fi itp.?

Farba nie była badana pod tym kątem.

17 - Czy UMANA może pomóc w przypadku
alergii?
Tak, oczywiście. UMANA niszczy wszystko, co
organiczne (BAKTERIE, WIRUSY, PLEŚŃ, SMOG,
DYM, a także PYŁKI).

18 - Czy UMANA to produkt wegański? Atesto-
wany? Czy zawiera produkty pochodzenia zwie-
rzęcego?
Jest wegański, ale nie posiada certyfikatu.

18 - Jak długi jest czas schnięcia farby, aby była
ona w pełni skuteczna?

Działanie farby rozpoczyna się w chwili, gdy wy-
schnie i utworzy film, czyli po około 4-6 godzi-
nach, w zależności od warunków atmosfery-
cznych.

19 - Czy farbę można stosować zarówno do
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń?

UMANA Classic to produkt do wnętrz. Nato-
miast, do zastosowań na zewnątrz, istnieją inne
specjalistyczne produkty z linii UMANA: UMANA
BUILDING, która jest na na bazie silikatów i silo-
ksanów oraz UMANA ACRIL, obie o cechach wi-
rusobójczych, które posiada UMANA Classic.
UMANA do zewnątrz ma niezwykle ważne wła-
aściwości ze względu na zdolność do neutrali-
zacji smogu. Gdyby w mieście takim jak Tokio
wszystkie jego budynki zostały pomalowane
UMANA, wysoki procent zanieczyszczenia smo-
giem zostałby zniszczony, a powietrze stałoby
się zdrowsze. Miarą wartości tego produktu
jest zapobieganie zanieczyszczeniom.

6 -  Czy farba posiada patenty i znaki towarowe,
które można stosować w krajach poza
Włochami?
UMANA S.A.R.C. SYSTEM jest międzynarodo-
wym patentem europejskim przyznawanym
przez Europejski Urząd Patentowy (EPO).

Możliwa jest aplikacja na inne powierzchnie niż
ściany i sufity, w tym na drzwi i inne podłoża.
Dlatego storzony został lakier UMANA.
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