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NSG Group introducerar Pilkington SaniTise™ för att bidra till en mer hälsosam, renare och 
säkrare värld.  

NSG Group inser att världen har förändrats och att hälsa och säkerhet är i fokus i allas medvetande. 

Som svar på nuvarande utmaningar är NSG Group glada för att tillkännage lanseringen av Pilkington 

SaniTise™. 

Pilkington SaniTise™ är ett transparent belagt glas vars syfte är att skapa en mer hälsosam, renare 

och säkrare värld. Den pyrolytiska beläggningen aktiveras naturligt genom UV-strålningen i dagsljuset. 

Denna aktivering ger antimikrobiella egenskaper och motverkar överlevnad av omslutna virus på 

glasytan. 

När Pilkington SaniTise™ utsätts för naturligt UV-ljus, ökar dess antimikrobiella aktivitet markant 

jämfört med obelagt glas. 

Pilkington SaniTise™ är testad av en oberoende tredje part och verifierad som ett extra skydd för 

alla gemensamma ytor, med mycket beröring, som nås av naturligt UV-ljus såsom: 

- Fönster och fasader, med beläggningen in mot rummet, i till exempel skolor, sjukhus, 

restauranger och hotell. 

- Allmänna färdmedel som skolbussar, tåg, pendelbussar och marina applikationer. 

- Yttre gemensamma utrymmen som busskurer och inhägnader på djurparker. 

Pilkington SaniTise™ finns i olika färger och tjocklekar. Den mycket hållbara pyrolytiska on-line 

beläggningen håller hela glasets livstid och kan härdas, lamineras, böjas eller bearbetas till isolerrutor. 

Pilkington SaniTise™ fungerar också tillsammans med starka rengöringsprodukter av kommersiell 

kvalitet och är mycket motståndskraftig mot korrosion, mekanisk och kemisk skada. 

 

Med introduktionen av Pilkington SaniTise™ har NSG Group åtagit sig att skapa en mer hälsosam, 

renare och säkrare värld. 
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Notis till redaktörerna: 

NSG Group är en av världens ledande tillverkare av glas och inglasningssystem inom tre huvudsakliga 

affärsområden: Automotive, Architectural och Creative Technology. Automotive bistår marknaden med 

originalutrustning till bilar, ersättningsrutor för eftermarknaden och specialglas för transportändamål. 

Architectural levererar glas för arkitektur- och solenergitillämpningar samt digitala skärmar. 

Creative Technology inkluderar mycket tunna glas för displayer, linser och ljusstyrningar i skrivare 

samt glasfiber som används i batterifrånskiljare och kamremmar i bilmotorer.  

Vi har betydande marknadsandelar på de flesta marknaderna för byggnads- och bilprodukter i 

världen, med stor geografisk räckvidd. Detta gör det möjligt för oss att tillmötesgå kunder, i synnerhet 

när det gäller bilrelaterade OE-marknader (Original Equipment) vars verksamheter blir alltmer globala. 

Idag har NSG Group tillverkning över hela världen och försäljning i fler är 100 länder. För finansåret 

som slutade 31 mars 2020 rapporterade gruppen en omsättning på ca 4,6 md EUR. Av detta 

genererades ca 38% i Europa, 28% i Asien inkl. Japan och 27% i Nord- och Sydamerika. 


