
 

Generální revitalizační nano-program 

 je založen na výsledcích dlouhodobého výzkumu a vývoje  špičkových vědců a odborníků v mnoha 

vědecko-výzkumných oborech.  

Projekt byl zahájen již v 90.letech minulého století a přinesl své plody ve formě nových převratných 

vynálezů až po r. 2010.  

Jedním z výsledků vývoje je filtrační materiál nazvaný FIMAT 3000, který je využitelný prakticky ve 

všech oblastech lidské činnosti. Průmysl, zdravotnictví, vojenské účely, osobní ochrana člověka, 

ekologie atd.  

Byl vyvinutý českými vědci a českými vědecko-výzkumnými vývojovými ústavy a především se jedná 

o: Technickou univerzitu v Liberci, společnost Elmarco s.r.o., spol. HARTMANN – RICO a.s. a další 

právnické i fyzické subjekty      

POPIS PRODUKTU  -  VYUŽITELNOST -  NABÍDKA PRODUKTU 

FIMAT 3000 je trojvrstvý filtrační materiál, který obsahuje nanovlákennou filtrační vrstvu, uloženou 

mezi dvěma vrstvami z netkané textilie je vyrobený na bázi pokročilých nanotechnologií v oblasti 

elektrostatického zvlákňování polymerů. 

FIMAT 3000 garantuje účinnost záchytu všech aktuálně známých virů v úrovní více než 99.9% 

(testováno v akreditované laboratoři NELSON LABORATORIES v USA, Salt Lake City. (viz. CERTIFIKÁT)) 

Hmotnost nanovlákenné sítě, která je nanesena na podkladový materiál je: 0.03 g/m2    

FIMAT 3000 byl cíleně vyvinut pro záchyt nežádoucích mikročástic z plynů, aerosolů i kapalin. Jedná 

se kupř. o: viry, bakterie, plísně, kvasinky, roztoče, alergeny, mikročástice prachu atd. atd.  

Konkrétní příklady a možnosti využitelnosti filtračního materiálu FIMAT 3000 

1) primárně hlavně všude tam, kde je zapotřebí zabezpečit vysoce účinný záchyt: virů, bakterií, 

alergenů, plísní, kvasinek, roztočů a dalších mikroorganismů, nebo mikročástic prachu.  

FIMAT 3000  bude především využit pro výrobu: OBLIČEJOVÝCH  ROUŠEK pro záchyt virů v případě 

propuknutí pandemie, nebo použití bakteriologických zbraní  

2. VODA: FIMAT 3000 s ohledem na jeho hydrofobní vlastnosti lze využít jako vysoce účinný filtr 

na čištění vody se zachováním všech jeho filtračních parametrů. Filtr spolehlivě zachycuje 

všechny mikroorganismy a mikročástice. Není ale určen pro záchyt chemických látek! 

3. automobilový průmysl (protiprachové, antimikrobiální atd. vlastnosti)  

4. všechny další typy dopravních prostředků „letadla, vlaky“ 

5. klimatizační jednotky pro veškeré veřejné i soukromé prostory 

6. protiprachové jednotky do oken (protiprachové, antimikrobiální atd.) 

7. oděvní průmysl (+ nová řada tzv. paropropustných nanomebrán) 



8. operační pláště a čepice 

9. bariérové textilie 

10. kryty ran                  

11. lůžkoviny 

12. potahy do vozidel (s antiseptickými a antibakteriálními vlastnostmi, speciální řadu představují 

potahy s nešpinivými vlastnostmi!!!) 

Dalším výrobkem, který nabízíme je filtr vyšší třídy nazvaný FIMAT 3000 PLUS, který zachycuje 

chemické látky (i vysoce toxické látky), včetně látek bojových díky obsahu uhlíkaté sorbenty 

(výrobní postupy dle vlastního patentu) 

 


