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Sanosil S015 Ag

Tuotteen kuvaus

Sanosil S015 Ag on 7,5% peroksidiliuos. Liuos sisältää 0,0075% hopeaa, joka ennaltaehkäisee
homeen syntymistä.

Tehokkuus
-

tavia organismeja vastaan, sekä viruksia, hiivaa, sieniä, hometta ja alkueläimiä vastaan. Sanosil®
antimikrobinen vaikutus tehoaa kaikenlaisiin mikro-organismeihin. Sanosil®-tuotteet ovat DGHM-listattuja. Niiden on 
todettu tehoavan erilaisia patogeenejä vastaan tunnettujen kansainvälisten laitosten (laboratorioiden ja yliopistojen) 
tekemissä yli 220:ssä testissä.

Esimerkit: pernarutto (Bacillus anthracis), candida (hiivasienitaudinaiheuttajat), kampylobakteeri, Clostridium-suvun 
bakteerit, kolibakteerit (E-coli), ECBO-virus, HI-virus, herpes, 
H9), suu- ja sorkkatauti, MRSA, Newcastlen tauti, pseudomonas, papovavirus, Proteus mirabilis, salmonella, stafylo-
kokki, streptokokki, vaccinia-virus (lehmärokkovirus) jne.

Muihin markkinoilla oleviin biosideihin verrattuna Sanosil® -
nittyneenä elävä bakteeriyhdyskunta) vastaan, eikä sillä ole mitään haitallisia sivuvaikutuksia.

Toimintaperiaate
Käytettävä aktiivinen ainesosa on vetyperoksidi, joka ei ole ympäristölle haitallista. Monimutkaisen valmistusprosessin 
aikana aktiivinen aine stabiloidaan ja sitä tehostetaan hopealla, jolloin saadaan aikaan merkittävä parannus yhdistelmän 
tehossa mikro-organismeja vastaan. Käsitellyille pinnoille jäävät hopeajäämät eivät ole näkyviä, eivätkä myrkyllisiä. Ne 
kuitenkin estävät tehokkaasti pintojen saastumista uudelleen.
Vetyperoksidin happiosa (O2) vaikuttaa suoraan mikro-organismien soluseinämiin. Hapen ja soluseinämien molekyylien
välinen kemiallinen reaktio neutraloi ja tuhoaa molekyylit. Hopeaionit tehostavat aineen vaikutusta. Ne muodostavat 

Aineen levitys
Sanosil S015 Ag levittäminen tapahtuu sähkökäyttöisellä korkeapaineruiskulla jossa pisarakoko on 15-20 micronia. 
Laitteen tekemä pisarakoko on niin pieni, että se tunkeutuu kapillaarisesti hyvin materiaaleihin.

Suojautuminen
Käytettävä moottorimaskia varustettuna A2/P3-luokan suodattimilla. Vaatetukseksi soveltuu kertakäyttöhaalari, joka on
kemikaaliluokiteltu ja höyrytiivis. Käsineiden ja jalkineiden tulee olla nitriilivalmisteiset.

Turvallisuustoimenpiteet ja säilytysohjeet
Säilytä pystyasennossa alkuperäisessä astiassaan muovilavalla viileässä paikassa auringonvalolta suojattuna. Älä 
palauta käyttämätöntä Sanosil S015 Ag:ta alkuperäiseen astiaan. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. Säilytä
erillään syttyvistä materiaaleista. Huuhdo pois mahdolliset aineen valumat välittömästi runsaalla vedellä. Neutralointia ei
tarvita. Noudata tuotemerkintöjen lisäohjeita ja teknisiä neuvoja. Kansallisia ja alueellisia määräyksiä on noudatettava
ehdottomasti.

Sisältö / Säilyvyys
Sisältö: enintään 7,5% vetyperoksidia, enintään 0,0075 % fosforihappoa, enintään 0,0075 % hopeaa.
Säilyvyys: 2 vuotta toimituksesta.

Valmistaja
SANOSIL Ltd., CH- 8634 Hombrechtikon, Sveitsi
Puhelin: +41 55 2540 054, faksi: +41 55 2540 059, sähköposti: info@sanosil.com, internet: www.sanosil.com

Huom! Vetyperoksidipohjaisten aineiden myynti (> 4%)
vain asennettuna työturvallisuussyistä.


