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RELATÓRIO TÉCNICO 1601/21
Cliente: KNIT Comercio de artigos esportivos Ltda.
Endereço: Rua Carioca, 650, Novo Hamburgo - RS
CNPJ: 33.667.385/0001-02
Descrição da amostra: Uma (01) amostra de máscara de proteção reutilizável,
com encaixe para elemento filtrante, constituída por duas camadas em material
têxtil nas cores cinza e preto, com duas alças reguláveis com costuras, com clipe
nasal maleável, com elemento filtrante em material nãotecido de cor branca.
Identificação do cliente: “AMOSTRA: 3 (MÁSCARA KNIT MAX95 ANTIVIRAL
INTERNO)”
Protocolo: 54921
Data de entrada: 01/04/2021
Data de realização do ensaio: 08/04 a 09/04/2021.
ENSAIOS E RESULTADOS:
Ensaio:

Resultados

Avaliação

T0: 5,17 x 105UFC/ml
T24: 4,15 x 105 UFC/ml

Houve redução de
19,8 % do vírus para
bactérias em cinco
(05) minutos de
contato com o tecido.

Avaliação da atividade antiviral
em materiais têxteis baseado
procedimento IS0 18184/2019.
Teste com vírus para bactérias
(bacteriófagos)

Considerações:
A amostragem foi realizada pelo cliente.
Os ensaios foram realizados na instalação permanente do laboratório.
Foram usados vírus para a bactéria (bacteriófagos) Escherichia coli ATCC 13706.
As diluições do vírus foram realizadas em P-NaCl. Para a determinação do número dos vírus foi utilizado a
técnica de plaques em Agar Agar.
A amostra foi esterilizada com luz UV por 30 minutos.
O vírus ficou 5 minutos em contato com o tecido.
Sendo o que tínhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatório a folha de assinaturas em anexo.
Novo Hamburgo, 12 de abril de 2021.
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Para veriﬁcar a autenticidade deste documento, faça download
do aplicativo de leitor de código “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a câmera na ﬁgura ao lado ou veriﬁque através do
endereço:
Técnico analista
Júlia Casalini - Microbiologista
CRQ 05202557 - 5ª Região

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certiﬁcação
Digital, instituída pela Medida Provisória N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo ícone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.
www.ibtec.org.br/areacliente/laudo/517549212936912042021_ibtec_-_A
ssinado.pdf

Supervisor
Ademir Paulo Dorneles de Varga - Coordenador Técnico
CRQ 05101116 - 5ª Região
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