Ετικέτα - Silver Sab – το αντιβακτηριακό υγρό με ασήμι
Αριθμός απόφασης εγγραφής των βιοκτόνων προϊόντων: 532-01-616 / 2014-19 από τις 13.03.2015.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το υγρό απολυμαντικό υψηλής αποτελεσματικότητας έναντι βακτηρίων και μυκήτων:
Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Pseudomans aeruginosa
(ATCC 15442), Proteus Hauser (ATCC13315), Escherichia coli (ATCC 10536), Enterococcus hirae (ATCC
10541), Klebsiella pneumoniae (ATCC 4352), Candida albicans (ATCC 10231)
Silver Sab είναι το αντιβακτηριακό υγρό για γρήγορη υγιεινή απολύμανση των επιφανειών, των
σκευών, των ρούχων, του εξοπλισμού με ασήμι-ζεόλιθο βάση στις εγκαταστάσεις της δημόσιας υγείας
(κλινικές, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία), στα δημόσια κτίρια και ιδρύματα (νηπιαγωγεία,
σχολεία, πανεπιστήμια .. .), στη βιομηχανία τροφίμων ( γαλακτοκομεία,, βιομηχανίες ζάχαρης,
ελαιοτριβεία, μύλοι και αρτοποιεία, αυγά, φρούτα και λαχανικά, βιομηχανία ζαχαροπλαστικής,
βιομηχανία αμύλου και γλουτένης, παραγωγή μανιταριών, παραγωγή βύνης, στην κρεατοβιομηχανία ,
στην κτηνοτροφία, στη βιομηχανία πουλερικών, στη βιομηχανία αλκοολούχων και μη αλκοολούχων
ποτών,στα βιομηχανικά ψυγεία, κλπ), στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στα δημόσια μέσα
μεταφοράς, στους χώρους εστιάσεως και διαμονής (ξενοδοχεία, ξενώνες, εστιατόρια, συσσίτια,
καντίνες), στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη βιομηχανία καλλυντικών, στις φορητές τουαλέτες, στα
συστήματα κλιματισμού. Στα νοικοκυριά:. για νεροχύτες, επιφάνειες εργασίας κουζίνας,
σφουγγάρια,βετέξ, μπάνια, ψυγεία, καταψύκτες, σανίδες κοπής, πλαστικά δοχεία, υποδήματα,
στρώματα για κατοικίδια, γυαλιά, κινητά και σταθερά τηλέφωνα, υπολογιστές και φορητούς
υπολογιστές, αθλητικές τσάντες, χειρολαβές πόρτας, δοχεία απορριμμάτων, σακούλες για ηλεκτρικές
σκούπες ...
Έκθεση περί του ελέγχου της αντιμικροβιακής δράσης του σκευάσματος έγινε από τον Τομέα
προληπτικής ιατρικής της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας Βελιγραδίου
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Η συνιστώμενη δόση για όλα τα προβλεπόμενα πεδία: σε σπρέι: 20 μλ του
σκευάσματος ανά m2 (αρκεί να σκεπαστεί ολόκληρη η επιφάνεια),σκούπισμα: 100 μλ ανά m2,
βύθιση: ανάλογα με το μέγεθος αντικειμένου. Η χρήση επαναλαμβάνεται σύμφωνα με της οδηγίες
χρήσης. Η απολύμανση των δαπέδων στα σπίτια δύο φορές το μήνα. Η απολύμανση των δαπέδων
στα δημόσια κτίρια μία έως τρεις φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τη διαδικασία εργασίας και τον
τόπο εφαρμογής. Το σκεύασμα πρέπει να μείνει επί 30 λεπτά στις επιφάνειες και αντικείμενα . Οι
επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, μετά το στέγνωμα πρέπει να ξεπλυθούν πριν την
επαναχρησημοποίησή τους.
ΣΥΝΘΕΣΗ: ασήμι ζεόλιθος 2,5%
Μέτρα προφύλαξης: Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία
δωματίου και να προστατεύεται από το φως. Το σκεύασμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα
που είναι αλλεργικά στο ασήμι. Σε περίπτωση επαφής με το σκεύασμα, ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο
νερό. Η απόρριψη των υπολειμμάτων γίνεται σύμφωνα με το νόμο περί διαχείρισης αποβλήτων (ΦΕΚ
της Δημοκρατίας της Σερβίας 36/09, 88/10, 14/16), και των κενών συσκευασίας σύμφωνα με το νόμο

περί των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασιών (ΦΕΚ της Δημοκρατίας της Σερβίας RS
36/09 ).
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