
Purifi cação
de Ar

Esterilização Desodorização

Purifi cação
de Água Autolimpante

Antiestático Proteção UV

NOx, SOx, CO, 
Formaldeído, VOCs 

sujeiras fi nas etc.

Vírus, Bactéria, Fungo, 
Algas, Mofo etc.

Odor de tabaco , 
odor de lixo, cheiro de 
queimado, Aldeídos, 
Amônia, Metanotiol, 

1,4-Dioxano, 
Dioxina etc.

Oxida poluentes em mate-
riais não tóxicos. Efi caz na 
remoção de componentes 
Orgânicos Tóxicos (TOCs).

Efi caz contra a 
Escherichia coli

Autolimpeza, 
antiembaçante, 

anti-incrustantes. 
Remove a sujeira.

Auxilia na proteção das 
superfícies de diversos mate-
riais dos efeitos danosos dos 

raios UV, mantendo cores 
e características 

originais.

Capacidade Antiestática 
para fi bras sintéticas etc.

Weltouch®
Fotocatalisador efi caz mesmo em ambientes com pouca luz

Único fotocatalisador que age com ou sem a 
presença de luz visível

Não necessita de adesivos para sua fi xação. 
Adere à superfície por polimerização linear

Propriedade autolimpante. *(1)Mantém as su-
perfícies externas e paredes de edifícios lim-
pas continuamente

Bactericida, fungicida, antiviral e anti-algas

Purifi cador de água

Desodorizador de ambiente
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 Weltouch®
Fotocatalisador efi caz mesmo em ambientes com pouca luz

Weltouch é o único fotocatalisador que age no escuro, sem a presença de luz visível. Os fotocatalisadores convencionais neces-
sitam de luz natural ou artifi cial para agirem.
Weltouch utiliza tecnologia verde de ponta. Funciona de forma efi caz a qualquer hora e em qualquer lugar. Em ambientes inter-
nos ou externos, de dia ou de noite, com ou sem a presença de luz visível.

Antivírus 
(SARS, H1N1 etc.)

É destrutivo sobre todos os tipos de vírus e possui ação con-
tínua ao longo do tempo.

Mais efi caz do que qualquer outro agente antibacteriano. Efeito de longo prazo. Decompõe as células e a toxina fi nal produzida 
por esta decomposição também sofre ação fotocatalítica.

Elimina Bactérias / 
Fungos /Algas

Local

Ind. Alimentícia

Granja (Áreas afi ns)

Granja (Viveiro)

Método Koch Método Koch

Antes da Aplicação Weltouch Após a Aplicação Weltouch Resultados

Excelente

Excelente

Excelente

VOCs / Remoção de FormaldeídoEfeito de Purifi cação do Ar
Pode ser aplicado para a redução ou eliminação de compostos po-
luentes do ar, tais como NOx, fumaça de cigarro, de carros, assim 
como de compostos voláteis de materiais utilizados na construção 
civil e na indústria. 
Elimina gases atmosféricos, tais como gases do efeito estufa, nitro-
genados e compostos sulfurosos de reações fotoquímicas. 

Desodoriza os radicais de hidroxila e acelera a quebra de quaisquer 
compostos orgânicos voláteis, destruindo as ligações moleculares. 
Combina os gases orgânicos para formar uma única molécula que 
não é prejudicial aos seres humanos, melhorando a efi ciência na 
purifi cação do ar. 
Elimina odor de tabaco, formaldeído, dióxido de nitrogênio, odor 
de urina, odor fecal, cheiro de gasolina e muitas outras moléculas 
de hidrocarbono na atmosfera. Elimina cheiros e gases nocivos oxi-
dando de forma contínua.

Autolimpante / Antiembaçante /
Anti-encrustante

Purifi cação da Água
Oxida poluentes orgânicos transformando-os em materiais não tó-
xicos, como CO2 e água. 
É muito efi caz na remoção de compostos orgânicos mais perigosos 
(TOCs) e elimina bactérias e vírus. 
No tratamento de águas residuais tem demonstrado que os sistemas 
de desintoxicação fotocatalítica são efi cazes contra bactérias fecais 
(Escherichia coli) .

As superfícies fi cam sujas com o acúmulo de ácidos graxos (gordu-
ra), oriundos dos gases poluentes (fumaça de cigarro, carros etc.). 
Aplicando o produto nessas superfícies será criada uma camada 
com propriedades de autolimpeza, antiestáticas, oxidantes e hidro-
fílicas. No caso de áreas externas os hidrocarbonetos são oxidados 
e removidos facilmente, pela ação do vento e da chuva.

Recurso Anti-UV
A luz UV pode causar a deteorioração das cores.  Weltouch ab-
sorve os raios UV e protege a superfície dos danos causados pela 
radiação UV. 

Recurso Antiestático
Weltouch é provido de propriedades antiestáticas para fi bras 
sintéticas e diversos tipos de materiais.

*Conheça nossa linha Hospitalar

Gejin Brasil - Distribuidor América Latina / www.gejinbrasil.com.br / e-mail: vendas@gejinbrasil.com.br
Alamenda Santos, 1.827 - 8º andar - Cj. 82 - Cep 01419-100 - Cerqueira César - São Paulo - SP


