
KLIMAX 

Registr. č. CCHLP Bratislava: bio/470/D/03/3/CCHLP

KLIMAX® je kapalný antimikrobiální přípravek určený hlavně na preventivní ošetření klimatizačních
jednotek v automobilech, obytných a průmyslových objektů. Může se použít i při ošetření už
používaných a znečištěných klimatizací. Jeho působení je okamžité a následně preventivní:
dlouhodobý preventivní účinek ve vlhkém prostředí je daný působením aktivních sloučenin stříbra
z antimikrobiální přísady ANSILVER, která účinně zabraňuje nárůstu nových kolonií
mikroorganismů. Doba účinku je min. 6 měsíců.
       
Návod na použití:  KLIMAX® se používá v neředěném stavu. Před použitím je pot řebné obsah
nádoby prot řepat.  Aplikuje se nastříkáním do nasávacího otvoru pracující klimatizační jednotky. V
případě ošetření složitějších vzduchotechnických rozvodů je potřebné aplikovat nástřik na vnitřní
povrchy v co největší míře přes pomocné otvory. Před použítím je vhodné klimatizační jednotky
vyčistit od zachyceného prachu a následně jejich vnitřní povrch a teleso výměnníku postříkat
přípravkem KLIMAX®.

Dávkování: Při aplikaci do nových anebo vyčištěných zařízení a rozvodů postačuje množství cca 80
- 100 ml/m2 ošetřeného povrchu. Při aplikaci na znečištěné povrchy je vhodné tyto postříkat více
krát v sumární dávce cca 200 ml/m2.
       
Bezpečnost p ři práci:  Při práci s přípravkem je nutno dodržet běžné bezpečnostní předpisy:
během práce nejíst, nepít, nekouřit. Po práci umýt ruce a tvář mýdlem.
V případě požití vypít cca 1 litr teplé vody, vyvolat zvracení, případně vyhledat lékaře. V nouzovém
případě se obraťte na Toxikologické a informační centrum tel.  224 919 293.
       
Složení:  chlorid stříbrný < 4,6 g/l, neiónové povrchovo aktivní látky < 1,8 g/l, pomocné a vonné látky
< 35,4 g/l, voda.

Skladování:  v originálních obalech, v chladu, suchu, nejlépe ve tmě
Likvidace obal ů: obaly možno recyklovat
Spot řebujte do:  24 měsíců od data výroby
Výrobce:  Ing. Viera Pappová – Slovtechnik, Vihorlatská 14, 831 04 Bratislava ve spolupráci s
ANSIL, s.r.o. Nová Dubnica, Slovensko
Distribuce a prodej:  
ANSIL, s.r.o. Trenčianska 762, 018 51 Nová Dubnica, Slovensko
tel./fax: 042/ 4440 385 - 7, 0907 739 187, e-mail: ansil@ansil.sk       www.ansil.sk

Vyrobeno na Slovensku.

Oprávn ěný distributor v ČR:
EKOPORT, export – import, s.r.o.  Díly 137, 344 01 Domažlice
tel./fax: 379 794 653, mobil: 777 628 313, e-mail: ekoport@htyn.cz

       
Obsah:  0,5 l a 5 l

Datum výroby:


