ANSILVER- A/T
Anorganický antimikrobiálny prípravok
registračné číslo CCHLP: bio/2647/D/10/1/CCHLP a bio/2647/D/10/5/CCHLP

ANSILVER- A/T, aditívum na báze aktívnych strieborných zlúčenín, sa používa pre zabrzdenie
až zastavenie rastu mikroorganizmov – hlavne slizovitých baktérií a plesní - v rôznych vodných
systémoch a okruhoch a to ako v uzavretých, tak aj v otvorených (napr. chladiace vodné okruhy,
rôzne emulzné systémy na vodnej báze, hydroponické živné roztoky a pod.). Jeho používaním sa
aj mikrobiálne znečistený systém postupne dokáže vyčistiť.
Návod na použitie: ANSILVER- A/T sa používa v dodanej forme. Pred jeho pridaním do systému je potrebné príslušné množstvo prípravku rozmiešať v cca 10 násobnom množstve vody,
napr. obsah celého 200 gramového balenia aspoň v 2 litroch čistej vody a nechať postáť min.1
hodinu, najlepšie 24 hodín na tmavom mieste bez priameho slnečného svetla. Prípravok nie je
rozpustný vo vode a usadí sa na dne nádoby, čo však nie je na závadu. Pri rozmiešavaní prípravku používajte výlučne plastové nádoby a nekovové miešadlo. Takto pripravená suspenzia sa vleje do systému a premieša sa.
Dávkuje sa v max. množstve 0,05 % hmot. v systéme pri jeho počiatočnom čistení s postupným
poklesom jeho obsahu. Pri dlhodobom používaní sa aplikuje v koncetrácii od 0,00005 do 0,005 %
hmot..
Poznámka:
Pred použitím prípravku je vhodné systém vyčistiť od namnožených mikroorganizmov, pretože pri jeho
nasadení môže dôjsť k ich masívnemu úhynu a tým k upchatiu systému.

Bezpečnosť pri práci: pri práci s prípravkom ANSILVER- A/T je potrebné dodržať bežné bezpečnostné predpisy: počas práce nejesť, nepiť, nefajčiť. Pri manipulácii s práškovým prípravkom
zabráňte jeho zbytočnému vdychovaniu a zasiahnutiu očí použitím vhodných ochranných pomôcok - respirátor proti prachu, okuliare. Znečistenú pokožku umyte mydlom a vodou, oči vypláchnite vodou. V prípade jeho požitia vypiť cca 0,5 litra teplej vody a vyvolať zvracanie a prípadne
zabezpečiť odborné lekárske ošetrenie. Informácie v núdzových prípadoch poskytne Toxikologické a informačné centrum: 02/ 5477 4166 (Slovensko) alebo 224 91 92 93 (Česká republika).
Skladovanie: v originálnych obaloch, na suchom a tmavom mieste bez prítomnosti agresívnych
chemických výparov.
Označenie symbolom: nemá dráždivé účinky
Obsahuje:
oxid hlinitý
oxid titaničitý
chlorid strieborný

Podiel v g/kg
> 771,3
> 771,3
< 228,7

CAS číslo 1344-28-1
CAS číslo 13463-67-7
CAS číslo 7783-90-6

EINECS 215-691-6
EINECS 236-675-5
EINECS 232-033-3

Likvidácia obalov: obaly je možné recyklovať
Distribúcia: ANSIL, s.r.o. Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica
tel./fax: 042/ 4440 385 - 7, 0907 739 187, 0949 715 556
e-mail: ansil@ansil.sk, www.ansil.sk
Vyrobené na Slovensku
Spotrebujte do: 24 mesiacov od dátumu výroby
Hmotnosť: 200 g 250 g

