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EKOLOGICZNY PREPARAT DEZYNFEKUJĄCO – MYJĄCY
o działaniu przez 30 dni
ECOsilver®to ekologiczny produkt na bazie wody z nanocząsteczkami
srebra bez chloru i bez alkoholu. Do szerokiego stosowania przy
dezynfekcji różnych powierzchni i materiałów włókienniczych.

Działanie nanosrebrasrebra ECOsilver® pozwala
osiągnąć długotrwały efekt zabezpieczający przed
rozwojem bakterii, grzybów i wirusów, poprzez
utworzenie nanopowłoki na powierzchni na którą
został naniesiony.
Cząsteczki srebra występują naturalnie w przyrodzie,
przez co nie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.
Innowacyjność produktu polega na umiejętności
rozdrobnienia i ustabilizowania cząsteczki srebra
w skali nano*.
Uzyskana w ten sposób ogromna powierzchnia
czynna wpływa na wzrost aktywności biologicznej
i skutkuje zwalczaniem drobnoustrojów.
Posiada właściwości:
• antybakteryjne
• antygrzybiczne
• przeciwwirusowe
• neutralizujące zapachy
• stymulujące układ immunologiczny człowieka i zwierząt

DO STOSOWANIA NA WSZELKICH POWIERZCHNIACH

PRZECIWDZIAŁA BAKTERIOM, GRZYBOM I WIRUSOM
ORAZ ICH FORMOM PRZETRWALNIKOWYM

DŁUGI CZAS DZIAŁANIA

ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY

paraben
FREE

NIE ZAWIERA PARABENÓW

*1 nm = 0,001 μm = 0,000 000 001 m = 10−9 m

Działanie nanosrebra do dezynfekcji
®
powierzchni ECOsilver znajduje swoje
zastosowanie w miejscach najbardziej
narażonych na zagrożenia wywołane przez
mikroorganizmy i tak zwaną możliwość
zakażeń krzyżowych występujące
w społeczeństwie.
ZAKRES ZASTOSOWANIA:
Dezynfekcja powierzchni, mebli i sprzętu
włącznie z takimi, które mają kontakt
z żywnością w obiektach użyteczności
publicznej, placówkach zdrowia i medycznych,
obiektach przemysłowych i zakładach
produkcyjnych, przetwórstwa, dystrybucji
i handlu żywnością.

®

PRODUKT NA BAZIE NANOCZĄSTECZEK SREBRA ECOsilver NIE JEST
SZKODLIWY DLA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN. JEST EKOLOGICZNY I NIE
ZANIECZYSZCZA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
Wykazuje swoje właściwości biobójcze przez cały czas pozostawania zagnieżdżonych nanocząsteczek srebra
w podłożu do momentu ﬁzycznego zniszczenia powierzchni. Nie niszczy i nie utlenia powierzchni oraz działa
w długiej perspektywie czasu. Zezwolenie na obrót MZ: Nr 3159-1/28.05.2021 r.
Spełnia najnowszą normę EN 13697+A1:2019.

ZALETY NASZEGO PRODUKTU :
• Neutralne PH7,5 zapewnia bezpieczeństwo dla zdrowia i nie niszczy powierzchni
• Niezwykle wysoka efektywność działań mikrobiologicznych stanowiąca barierę nie do
pokonania dla bakterii, wirusów, grzybów oraz ich form przetrwalnikowych
• Funkcja działania w czasie wielokrotnie dłuższa od podstawowych środków higieny
• Neutralizuje przykre zapachy
• Posiada rejestrację środka biobójczego
• Brak parabenów i toksycznych związków
• Łatwe nanoszenie i impregnacja
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