
ASANEX 

 
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o 

výrobku. 
 
ASANEX je kvapalný protipliesňový suspenzný prípravok s bieliacim účinkom určený na 
komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov, ako aj kúpelní, 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. Po 
aplikácii prípravku sa pôsobením aktívneho kyslíka a chlóru okamžite likvidujú už narastené kolónie 
plesní a iných mikroorganizmov a do 0,5 hod. sa prejaví aj bieliaci účinok. Dezinfekčný a bieliaci 
účinok trvá cca 3 hodiny. Následne aktívne striebro dlhodobo a aktívne likviduje podhubie plesní a 
zabraňuje nárastu nových kolónií mikroorganizmov. 
 
Účinné látky: chlórnan sodný a chlorid strieborný. 
 
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. 
 
Návod na použitie: Z dôvodu, že prípravok je vo forme suspenzie, je potrebné nádobu pred 
každým použitím dôkladne pretrepať a následne prípravok aplikovať na postihnuté miesto. Interval 
medzi aplikáciami závisí od konkrétnych podmienok a intenzity aplikácie. Používanie ošetrených 
miest človekom alebo zvieratami je možné ihneď po dokonalom vyvetraní. 
 
Dávkovanie: postihnuté plochy 50 - 100 ml/m2, preventívne ošetrenie rizikových miest 40 ml/m2. 
 
Výstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. EUH031 Pri 
kontakte s kyselinami uvolňuje toxický plyn. 
 
Bezpečnostné upozornenie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné 
rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre. P302 + P352 PRI KONTAKTE S 
POKOŽKOU: Umyte velkým množstvom vody a mydla. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: 
Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, 
odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMACNÉ CENTRUM alebo lekára. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším 
použitím vyperte. Informácie v núdzových prípadoch poskytne Národné toxikologické 
informačné centrum, tel.: 02/ 5477 4166.  
 
Skladovanie: Uchovávajte len v pôvodnej tesne uzavretej nádobe, oddelene od potravín, nápojov a 
krmív pre zvieratá. Dbajte aby skladovacia teplota ani krátkodobo nepresiahla 25°C.  
 
Likvidácia obalov: Zákaz opakovaného použitia obalu. 
 
Výrobca: EUFA, s.r.o. Nobelova 1498/1, 831 02 Bratislava, tel.: 0905 515 895, 02/ 4445 7555, e-
mail: slovtechnik@gtsmail.sk v spolupráci s ANSIL, s.r.o. Trenčianska 762,  
018 51 Nová Dubnica, tel.: 042/ 4440 385, 0907 739 187, e-mail: ansil@ansil.sk, www.ansil.sk 
Registr. č. CCHLP Bratislava: bio/470/D/03/2/CCHLP 
Vyrobené na Slovensku. 
Spotrebujte do 12 mesiacov odo dňa výroby. 
 
Obsah: 0,5 litra  1 liter  5 litrov 
Dátum výroby:  
 
 
 
 
 
 
NEBEZPEČENSTVO 


