Nano Gümüş Partikül Bitkisel Dezenfektan

* %100 bitkiseldir, insan ve hayvan sağlığına zarar vermez.
* %100 ekolojiktir, doğa ve çevre dostudur.
* Virüsleri, bakterileri ve mantarları dakikalar içinde yok eder ve tam hijyen sağlar.
* Renksiz ve kokusuzdur. Uygulandığında leke bırakmaz.
* Uluslararası akredite laboratuvarlardan test raporları vardır. (Yurt içi - Yurt dışı)
* T.C Sağlık Bakanlığı onaylı, Tip2 ve Tip4 kategorilerinde biyosidal ürün ruhsatlıdır.
* İçinde Kullanılan gümüş Avrupa Birliği Kimya Ajansı ECHA tarafından onaylanmış tedarikçilerden satın alınmaktadır.
(%99,999 yüksek saflıkta gümüş)
* Uluslararası Akredite Laboratuvardan korona virüs üzerinde etki raporuna sahip
* ULV cihazlarında direk kullanıma hazır bir üründür. ULV işlemi öncesinde, işlem sırasında ve işlem sonrasında özel
bir önlem gerektirmez.
* Kullanımı ekonomiktir. ULV cihazı ile 1 litresiyle yaklaşık 800 metrekarelik alan dezenfekte edilebilir.
* Uygulandığı alanlarda zararlı mikroplara karşı yok etme etkisi 3 aya kadar devam eder.
* İngiltere Vegan Society tarafında sertifikalandırılmıştır.
* Ev, İşyeri, Depo, Okul, Spor Merkezi, Kafe-Restoran, Otel, Hastane, Muayenehane, Fabrika, Üretim yerleri(Et-BalıkMeyve-Sebze), Çiftlikler, Yat-Tekne, Araç, Banyo-WC, ve diğer genel kullanım alanlarında güvenle kullanılabilir.

Temizleme Ürününü Almadan Önce Ruhsatta Bakılması Gereken Önemli Hususlar
1. Aktif Madde
Kullandığınız ürünün içeriği yazmaktadır. Zararlı Kimyasalları ve alkol
oranlarını görebilirsiniz.
2. Uygulama Dozu
Zararlarından korunmak için güvenli kullanım şeklini ve miktarını belirtir.
Direkt kullanımlı ürünler güvenli, ekonomik ve uygulama avantajlıdır.
Konsantre ürünler için her kullanımda farklı seyreltme hesabı yapılmalıdır.
3. Zararlılık ve Önlem İfadeleri
Zararlılık kodları ve güvenlik önlemleri kodları belirtilmektedir. Bu kodlara
göre soluma, yutma, maruziyet, göze teması, cilt tahrişi vb. güvenlik,
korunma ve tıbbi önlemler içerir.
4. Ruhsatın Geçerli Olduğu Süre
Üretici firmanın ruhsat durumunu belirtir. 2 yıllık sürekli üretim ruhsatı olan
üretici ürünleri tüm onay sürecini tamamlamış ve kalıcı üretim iznine
sahiptir. 3 aylık geçici ruhsatı olanlar henüz içerik ve güvenlik testleri
tamamlanmamış ürünlerdir.
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