
 NÁVOD ASANEX
® 

Registr. č. CCHLP Bratislava: bio/470/D/03/2/CCHLP 
 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o 

výrobku. 
ASANEX

®
 je kapalný  protiplísňový suspenzní přípravek s bělícím  účinkem určený na komplexní 

sanaci vlhkého zdiva budov a pivničních prostorů, koupelen, skladů ovoce a zeleniny a pod. Přípravek 

působí na celou škálu mikroorganizmů, které se vyskytují na vlhkých površích. 

 

Mechanizmus účinku a časy působení: Přípravek má dvojí účinek: okamžitý a preventivní. Po aplikaci  

přípravku se působením aktivního kyslíku a chlóru okamžitě likvidují narostlé kolonie plísní a jiných 

mikroorganizmů a do 0,5 hod. se projeví  bělící účinek. Dezinfekční a bělící účinek trvá cca 3 hodiny. 

Následně aktivní stříbro dlouhodobě a aktivně  likviduje podhoubí plísní a zabraňuje nárůstu nových kolonií 

mikroorganizmů. 

 

Účinné látky: chlornan sodný a chlorid stříbrný. 

 

Složení přípravku: chlornan sodný < 50 g/l, chlorid stříbrný < 4,6 g/l, neiontové  povrchově  aktivní látky 

<1,8 g/l, pomocné látky < 35,4 g/l, voda. 

 

Návod na použití: Z důvodu, že přípravek je ve formě suspenze, je potřebné nádobu před každým použitím 

důkladně protřepat a následně přípravek aplikovat na postižené místo. Interval mezi aplikacemi závisí na 

konkrétních podmínkách a intenzitě aplikace. Používání ošetřených míst člověkěm nebo zvířaty  je možné 

ihned po dokonalém vyvětrání. 

 

Dávkování: postižené plochy 50 - 100 ml/m
2
, preventivní  ošetření rizikových míst 40 ml/m

2
. 

 

Výstražné upozornění: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH031 Při kontaktu s 

kyselinami uvolňuje toxický plyn. 

 

Bezpečnostní upozornění: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný 

oděv/ ochranné brýle/ochranu tváře. P302 + P352 PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Umyjte velkým 

množstvím vody a mýdla. P305 + P351 + P338 PO ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut  opatrně vyplachujte 

vodou. Pokud  používáte kontaktní čočky a pokud je to možné vyjměte je. Pokračujte ve vyplachovaní. P310 

Okamžite volejte  TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM nebo  lékaře. P362 Kontaminovaný oděv 

před dalším použitím vyperte. Informace v nouzových případech poskytne Toxikologické informační 

centrum, tel.: 224 91 92 93, 224 91 54 02  

 

Skladování: Uchovávejte pouze v původním obalu, odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. 

Skladovací teplota ani krátkodobě nesmí přesáhnout  25°C.  

 

Likvidace obalů: Zákaz opakovaného použití obalů. 

 

Spotřebujte do: 12 měsíců od data výroby. 

 

Výrobce: Slovensko  

 

Distribuce a prodej v ČR: THERMO INDUSTRY,a.s., Na Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice 

Kancelář: Bezručova 88, 552 03 Čeká Skalice, tel. 734 312 152, email: info@odstraneniplisne.cz 

 

 

Obsah: 0,5 litru , 5 litrů (kanystr) 

Datum výroby:  
 

 

 

 

 

 

       NEBEZPEČÍ 
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