ASANEX
Pred použitím prípravku si preštudujte návod, prípadne ďalšie priložené informácie.
Prípravok používajte len podľa návodu.
ASANEX je kvapalný antimikrobiálny, hlavne protiplesňový suspenzný prípravok s bieliacim
účinkom určený na komplexné ošetrenie vlhkých múrov budov a pivničných priestorov, ako aj
kúpeľní, skladov ovocia a zeleniny a pod. Prípravok pôsobí na celú škálu mikroorganizmov, ktoré
sa zvyknú vyskytovať na vlhkom povrchu.
Mechanizmus účinku a časy pôsobenia: Prípravok má dvojitý účinok, okamžitý a preventívny.
Bezprostredne po aplikácii prípravku sa pôsobením aktívneho kyslíka okamžite likvidujú už
narastené kolónie plesní a ďalších mikroorganizmov a do cca 0,5 hodiny sa prejaví aj bieliaci
účinok. Dezinfekčný a bieliaci účinok trvá cca 3 hodiny. Následne antimikrobiálna zložka
ANSILVER (obsahujúca aktívnu striebornú zlúčeninu) dlhodobo a aktívne likviduje podhubie
plesní a zabraňuje nárastu nových kolónií mikroorganizmov.
Návod na použitie: Z dôvodu, že prípravok je vo forme suspenzie, je potrebné obsah nádoby pred
použitím dôkladne pretrepať a následne aplikovať na postihnuté miesto.
Dávkovanie: 80 - 200 ml/m2 na postihnuté plochy.
40 ml/m2 na preventívne ošetrenie rizikových miest.
Zloženie prípravku: chlórnan sodný < 50 g/l, chlorid strieborný < 4,6 g/l, neiónové povrchovo
aktívne látky < 1,8 g/l, pomocné látky < 35,4 g/l, voda.
Účinné látky: chlórnan sodný a chlorid strieborný.
Bezpečnosť pri práci: S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. S24/25 Zabráňte
kontaktu s pokožkou a očami. S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.
S26 Pri kontakte s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať
lekársku pomoc. S27/28 Pri kontakte s pokožkou umyť postihnuté miesto teplou vodou a mydlom a
natrieť mastným krémom. S62 Po požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku
pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S38 V prípade nedostatočného vetrania použite
vhodný respirátor. S63 Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý
vzduch a zabezpečte mu kľud. Po práci umyť ruky a tvár mydlom. S29 Nevypúšťať do kanalizačnej
siete.
Informácie v núdzových prípadoch poskytne Toxikologické a informačné centrum,
tel.: 02/ 5477 4166.
Upozornenie: R31 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn. R36/37/38 Dráždi oči,
dýchacie cesty a pokožku. Nepoužívať na kovy, ani spoločne s inými prípravkami. Zasiahnuté
kovové predmety riadne umyť vodou.
Skladovanie: S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S13 Uchovávajte mimo dosahu od potravín,
nápojov a krmív pre zvieratá. S49 uchovávajte len v pôvodnej nádobe. S7/47 Uchovávajte nádobu
tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej 25°C.
Likvidácia obalov: po dôkladnom vypláchnutí odovzdať k recyklácii.
Vyrába: Ing. Viera Pappová – Slovtechnik, Vihorlatská 14, 831 04 Bratislava, tel.: 0905 515 895 v
spolupráci s ANSIL, s.r.o. Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica, tel./fax: 042/ 4440 385,
0907 739 187, 0949 715 556, e-mail: ansil@ansil.sk, www.ansil.sk
Registr. č. CCHLP Bratislava: bio/470/D/03/2/CCHLP
Spotrebujte do 12 mesiacov odo dňa výroby.
Obsah: 0,5 litra alebo 5 litrov
Dátum výroby:
Xi
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