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KARTA PRODUKTU  

ECO Pool Ag                                
antybakteryjny i antygrzybiczny środek do 

uzdatniania wody basenowej  

                                     
NANO     

skuteczność 
Oczyszcza 

cząsteczkami 
srebra 

Bez trujących 
oparów                   

i nieprzyjemnego 
zapachu 

W 100% 
biodegradowalny i 

bez chloru 

ECO Pool Ag to ekologiczny i bezpieczny produkt na bazie wody                                     
z nanocząsteczkami srebra o właściwościach antybakteryjnych                                  
i antygrzybicznych. Preparat działa skutecznie już po jednorazowym 
zastosowaniu  w długiej perspektywie czasu. Podczas kontaktu                                  
z preparatem skóra staje się gładsza, łagodzą się zaczerwienienia, znika 
pieczenie błon śluzowych, podrażnienie oczu. Pozbywamy się 
problemów dermatologicznych. Wprowadzając do wody stężony 
pierwiastek śladowy w postaci koloidu metalicznego srebra, zawartego 
w produkcie ECO Pool Ag, w naturalny sposób eliminujemy wszelkie 
bakterie, grzyby, mikroby oraz zagrożenia dla naszego zdrowia. Preparat 
ECO Pool Ag działa na organizmy jednokomórkowe, zabezpiecza wodę 
basenową przed infekcjami i rozwojem szkodliwych zarazków, 
pozostając przy tym całkowicie bezpiecznym dla organizmów 
wielokomórkowych. 

Potwierdzone silne działanie: 

 antybakteryjne 
 antygrzybiczne 
 przeciwwirusowe 
 odkażające 
 neutralizujące zapachy 

Działa skutecznie 650 rodzajów patogenów takich jak Escherichia coli, 
Salmonella enterica, Gronkowiec (Staphylococcus aureus), 
Pseudomonas aeruginosa. Brak bakterii zatrzymuje proces rozwoju 
glonów. Posiada certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
PZH. 

Zalety preparatu ECO Pool Ag: 

 Neutralne pH eliminuje absolutnie wszystkie problemy z 
podrażnieniami skóry, błony śluzowej, oczu itp. 

 Brak zagrożenia w przypadku przedawkowania w stężeniach 
 Brak efektów rakotwórczych THM (trójhalometry) i 

mutagennych 
 Bez drażniącego zapachu, nietoksyczny, bezbarwny i bez 

smaku 

100% 
BIO 



 

  

 

Wersja 2.0 

 Nie wywołuje korozji, chroni armaturę i inne urządzenia 
basenowe 

 Nie wymaga utylizacji (metal występujący w przyrodzie) 
 Można go stosować bez względu na zasolenie wody, w 

kąpielach solankowych i termalnych 
 Długoterminowa skuteczność 

Przeznaczenie: 

Baseny domowe i ogrodowe z cyrkulacją wody, baseny rekreacyjne, 
baseny rehabilitacyjne, hotelowe oraz SPA, brodziki, fontanny i 
wodospady, oczka wodne z cyrkulacją wody, studnie oraz pozostałe 
zbiorniki wodne wymagające odkażenia i uzdatnienia. Znajduje również 
zastosowanie przy higienizacji i konserwacji różnych powierzchni: 
podłóg, ścian, sprzętu a także tkanin i materiałów włóknistych. 

Opakowanie:  kanister 5L, 20L 

Dawkowanie: 1L / 1000 litrów wody basenowej 

Skład: srebro (Ag), woda. 
 
Właściwości fizykochemiczne: Postać: ciecz, Barwa: brązowy 
 
Oznaczenia: 
Rozcieńczony roztwór poniżej 50 ppm nie wymaga środków ochrony 
osobistej i nie wykazuje zagrożeń. 
 
Przechowywanie: 
Przechowywać w zamknięciu poza zasięgiem dzieci. Temperatura 
przechowywania 5 - 25°C w miejscach osłoniętych od słońca oraz z dala 
od źródeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem.   
 
Oznaczenia: 
Rozcieńczony roztwór poniżej 50 ppm nie wymaga środków ochrony 
osobistej i nie wykazuje zagrożeń. Bezpieczny dla otoczenia i alergików, 
nieszkodliwy dla ludzkiego zdrowia (nie jest trucizną). Brak negatywnego 
oddziaływania na środowisko.  
 
Ekologia: 
Zużyte opakowania przemyć dużą ilością wody i przeznaczyć do 
ponownego użytku lub recyklingu. Produkt nie opuszcza środowiska bez 
wytrącenia chemicznego.  
 
Atest Higieniczny: BK/W/0751/01/2018 

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
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