Silver Sab için etiket
13.03.2015 tarihli Kayıt Kararın numarası BP: 532-01-616/2014-19
ÖZELLİKLERİ: Belirtilen mikroorganizmalara karşı yüksek derece etkili antibakteriyel koruma ile sıvı temizleme
ürünüdür: Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Pseudomans aeruginosa
(ATCC 15442), Proteus hauseri (ATCC13315), Escherichia coli (ATCC 10536), Enterococcus hirae (ATCC 10541),
Klebsiella pneumoniae ( ATCC 4352), Candida albicans ( ATCC 10231)
Silver Sab, içeriği gümüş-zeolit ile bütün yüzeyler, aletler, kıyafetler, ekipmanlar, paspaslar için hızlı hijyen
dezenfeksyonu sağlayan bir antibakteriyel sıvı temizleme ürünüdür: Sağlık merkezlerinde (klinikler, hastaneler,
poliklinikler, gerontoloji merkezleri), diğer merkezlerde ve kurumlarda (kreşler, okullar, üniversiteler...), gıda
endüstrisinde (süthane, yağhane, şeker fabrikası, fırın ve pastane endüstrisi, yumurta üretimi, meyvecilik ve
sebzecilik, şekerleme endüstrisi, nişasta ve gluten endüstrisi, mantar üretimi, malt üretimi, et ve et ürünleri
endüstrisi, hayvancılık, kümes hayvancılığı, alkolü ve alkolsüz içecekler üretimi, kiler ve soğuk hava depoları ve
sayrı), sanayi binalarında, toplu taşımada, otelcilikte (oteller, moteller, lokantalar, mutfaklar), ilaç endüstrisinde,
bakım ürünleri endüstrisinde, portatif tuvaletlerde, klima cihazlarında. Ev işlerinde: eviyeler, mutfak tezgahları,
süngerler, mutfak bezleri, banyolar, buzdolapları, derin dondurucular, kesme tahtası, plastik kaseler, ayakkabılar,
evcil hayvanların yatakları, gözlükler, cep ve ev telefon cihazları, bilgisayar ve laptoplar, spor çantaları, kapı kolları,
çöp kutuları, süpürge makineleri...
Antimikrobiyal etkilerin testin raporu VMA/Belgrad – Koruyucu Hekimlik Sektörü tarafından yapılmıştır.
KULLANMA TALİMATI: Belirtilen yüzeyler için önerilen miktar: püskürtme: 1m2 ye 20ml sıvı temizlik maddesi
(tüm yüzey ıslanacak kadar); temizleme/silme: 1m2 ye 100 ml sıvı temizlik maddesi; batırma: aletin büyüklüğüne
göre. İşlemi kullanma talimatına göre tekrarlayınız. Evdeki sert ve sudan etkilenmeyen, parke, kalebodur vb yerlere
ayda iki kere kullanın. Umumi binalardaki yerlerde gerektiğine göre haftada 1-3 kere kullanın. Yüzeylerde ve
aletlerde kullandıktan sonra 30 dakkika bekletin sonra bir kere daha ıslatın ve temiz ve kuru bez ile silin. Mutfakta
ve gıda ile temasındaki aletlere bu temizlik ürünü uyguladıktan ve kuruduktan sonra aletleri kullanmadan önce su
ile durulayın.
BİLEŞENLERİ: Gümüş - zeolit 2,5 %
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI: Çocukların ulaşabileceği uzakta, kapalı, oda sıcaklığında ve güneş ışığı

almayan yerlerde tutun. Gümüş alerjisi olan kişiler bu temizlik ürünü kullanamazlar. Göz ile temasında derhal bol
su ile yıkayın. Temizlik ürünün kalıntılarına Atık Yönetimi Kanuna göre muamele edilmeli (OfficialGazette of RS
36/09 i 88/10, 14/16), ve kullanılmış ambalaja Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre maumele edilmeli
(OfficialGazette of RS 36/09).
Üretimi yaptıran firma : Hemosab Tigre doo
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