
dormakaba Kopertape
Inclusief montageinstructie

Simpel opplakken. Beschermt tegen virussen. 
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Afmeting van de tape: 8 cm x 10 cm x 0,55 mm

Oppervlak: Verkoperd polyamidevlies

Kleefmateriaal:  Acrylaat (kleefkracht bij - 40 °C tot +120 °C)

Opslag: Koel en droog, bij 15–25 °C , tot 65 % relatieve luchtvochtigheid

1. Binnen 7 minuten maakt de tape virussen (inclusief corona) tot 99,98%  
    onschadelijk.
2. Langdurige bescherming bij regelmatige reiniging
3. Ideaal voor gebruik in gebouwen met een hoog bezoekersfrequentie 
4. Gemakkelijk te verwijderen
5. 7 keer sterkere bescherming dan normaal koper
6. Kan gemakkelijk door u zelf op maat worden geknipt

De voordelen op een rij 

Onderhoudsinstructies

Eigenschappen

Technische informatie

Verwijder het oppervlakkige vuil van de kopertape regelmatig via een zachte 
borstel. Bij zeer sterke vervuiling waarvan het vuil niet meer kan worden 
verwijderd, raden we aan om de tape volledig te vervangen. De oxidatie van 
de koperen tape is een natuurlijk proces.

Verschillende internationale studies tonen aan dat koper antivirale, 
antibacteriële en fungicide eigenschappen heeft, zodat het de halfwaar-
detijd van virussen, bacteriën en schimmels verkort1. Een studie, uitge-
voerd in opdracht van de Amerikaanse autoriteiten, toonde aan dat koper 
ook het SARS-CoV-2-virus in heel korte tijd inactief maakt2. Vanwege 
deze positieve eigenschappen gebruiken veel buitenlandse ziekenhuizen 
deurklinken van koper3.  
De nieuwste laboratoriumresultaten bevestigen onafhankelijk de effecti-
viteit van kopertape. Het gerenommeerde Hohenstein Instituut bevestigt 
ook de significante virucide en sterke antibacteriële werking van ons 
kopertextiel 4.  Dit product dient als aanvullende maatregel en is geen 
vervanging voor hygiënemaatregelen zoals het regelmatig en grondig 
wassen of desinfectie van de handen. We raden deze kopertape aan voor 
gebruik op binnendeuren.



Montageinstructie kopertape

2. Opmeten
Bevestig de lange zijde van de tape aan de deurkruk, en 
wikkel deze eromheen zodat de tape de handgreep  
volledig bedekt. Als de tape meer dan 1 cm overlapt, 
markeer dan het overtollige materiaal en knip de tape 
op maat.

3. Aanbrengen
Verwijder het papier en breng de tape zo aan dat 
het begin en het einde van de tape aan de onder-
kant van de deurkruk samenkomen. Strijk de tape 
van binnen naar buiten glad, in de definitieve 
positie.

1. Reinigen
Reinig de deurklink zodat deze droog en vrij 
van olie, vet, stof en vuil is.

Snel effectief  Antiviraal & 
antibacterieel

Zelfdesinfecterend



Neemt u gerust contact op voor meer informatie: 
 
dormakaba Nederland B.V. | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | www.dormakaba.nl  
dormakaba Belgium N.V. | Monnikenwerve 17-19 | B-8000 Brugge | +32 50 45 15 70 | info.be@dormakaba.com | www.dormakaba.be
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Veiligheidsinstructies

LET OP
Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen.
Het product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt!
• Buiten bereik van KINDEREN houden.
• Stop geen kleine onderdelen in uw mond.

LET OP
Risico op letsel door elektrische schok.
Het product is geleidend. Er bestaat gevaar voor letsel.
• Houd het product uit de buurt van stroombronnen.

LET OP
Koper kan allergische reacties veroorzaken. Verwondingsgevaar!
• Vermijd oogcontact. Spoel indien nodig gedurende enige minuten een 

paar keer voorzichtig met water.
• Koper kan allergische reacties veroorzaken. Huid met water afwassen 

/ douchen.
• Raadpleeg in geval van nood een medische professional.

ATTENTIE
Materiële schade door brand.
Het product is brandbaar en kan door brand worden beschadigd.
• Houd het product uit de buurt van vuur.

Bronnen:
1  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3067274/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3767632/ 
https://aem.asm.org/content/73/8/2748

2 https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973
3  https://www.asklepios.com/hamburg/harburg/qualitaet/sicherheit-uebersicht/projekt-kupferklinken/ 

 
https://www.dormakaba.de/pruefzeugnis-antibakterielle-wirkung  
https://www.dormakaba.de/pruefzeugnis-antivirale-wirkung  
https://www.dormakaba.de/pruefzeugnis-kupeferionen-freisetzung  
https://www.dormakaba.de/pruefzeugnis-viruzide-eigenschaften


