
ASANEX 

 
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a 

připojené informace o přípravku. 
 

ASANEX je kapalný protiplísňový suspenzní prostředek s bělícím účinkem určený pro 
komplexní sanaci vlhkých zdí budov a sklepních prostor a také koupelen, skladů ovoce a 
zeleniny a pod.  
 
Přípravek působí na celou škálu mikroorganismů, které jsou schopné množit se na vlhkých 
zdech. Přípravek působí okamžitě i preventivně. Působením aktivního kyslíku a chlóru se 
okamžitě ničí už narostlé kolonie plísní a dalších mikroorganismů a do cca 0,5 hod. se projeví i 
bělící účinek. Desinfekční a bělící účinek trvají cca 3 hodiny. Následně aktivní stříbro dlouhodobě 
a aktivně likviduje podhoubí plísní a zabraňuje růstu nových kolonií mikroorganismů.  
 
Účinné látky jsou chlornan sodný a chlorid stříbrný.  
 
Složení přípravku: chlornan sodný < 50 g/l, chlorid stříbrný < 4,6 g/l, neionové povrchově aktivní 
látky < 1,8 g/l, pomocní látky < 35,4 g/l, voda.  
 
Návod k použití: Před každým použitím důkladně protřepat a následně nastříkat nebo natřít na 
postižené místo. Interval mezi aplikacemi je závislý od konkrétních podmínek a intenzity aplikace. 
Používaní ploch či prostor člověkem případně zvířaty je možné okamžitě po dokonalém 
vyvětrání.  
 
Dávkování: 50-100 ml/m2 na  zaplísněné plochy, 40 ml/m2 na preventivní ošetření rizikových 
míst.  
 
Výstražné upozornění: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH 031 
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.  
 
Bezpečnostní informace: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné 
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ:  Omyjte 
velkým množstvím vody a mýdla. P305 + P351 +P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout 
snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO nebo lékaře. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho 
vyperte. Informace v nouzových případech poskytne Toxikologické a informační centrum 
tel.: 22491 9293.  
 
Skladování: Uchovávejte jen v původní těsně uzavřené nádobě, odděleně od potravin, nápojů a 
krmiv pro zvířata. Dbejte aby skladovací teplota ani krátkodobě nepřesáhla 25°C.  
 
Likvidace obalů: Zákaz opakovaného použití obalu.  
 
Výrobce: EUFA, s.r.o. Nobelova 1498/1, 831 02 Bratislava 
tel.: 00421 905 515 895, 00421 2 4445 7555, e-mail: slovtechnik@gtsmail.sk v spolupráci s 
ANSIL, s.r.o. Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko 
tel.: 00421 42 4440 385, 00421 907 739 187, e-mail: ansil@ansil.sk, www.ansil.sk  
Vyrobeno na Slovensku.  
Reg. č. CCHLP Bratislava: bio/470/D03/2/CCHLP  
Datum spotřeby: do 12 měsíců ode dne výroby   
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