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TTP POLSKA - wyłączny dystrybutor Top Technical Products AG.

UWAGA
Wszystkie informacje, łącznie z ilustracjami są 
wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni 
sami ocenić przydatność każdego produktu do 
właściwych zastosowań. TTP Polska Sp. z o.o. 
nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i 
zrzeka się odpowiedzialności odnośnie 
użytkowania produktów. Zobowiązania TTP 
Polska Sp. z o.o. ograniczają się jedynie do 
standardowych warunków sprzedaży produktu 
i w żadnym wypadku TTP Polska Sp. z o.o. nie 
ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i 
pośrednie szkody powstałe na skutek 
sprzedaży, używania i niewłaściwego 
stosowania produktu.

NANO SILVER SANITIZER

NSS

TTP POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Długa 25
43-365 Wilkowice
tel/fax: 33 816 04 14
e-mail: biuro@ttppolska.pl

INFORMACJE OGÓLNE

DANE TECHNICZNE

NANO SILVER aerosol SANITIZER jest to preparat z drobinkami srebra służący do 
dezynfekcji powierzchni, przedmiotów i materiałów, które nie mają kontaktu z żywnością. 
Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze, co zostało 
potwierdzone badaniami (m.in. sprawozdanie ITA-TEST Warszawa nr B- 
45318/25173/15 oraz badania przeprowadzone przez Zakład Wirusologii Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny  E-EW-078-11/16).
Nanocząstki srebra są znane przede wszystkim ze swojego działania dezodoryzującego i 
bakteriobójczego. Ze względu na swoje mikroskopijne rozmiary, podczas użycia 
preparatu NANO SILVER aerosol SANITIZER, drobinki srebra wnikają w odkażaną 
powierzchnię, wszelkie szpary, dziury, pęknięcia oraz zarysowania i uniemożliwiają 
ponowne namnażanie się mikroorganizmów. Ta cecha produktu sprawia, że przewyższa 
on inne, krótko działające preparaty do dezynfekcji. Jeśli ponownie dojdzie do kontaktu 
drobnoustrojów z wcześniej odkażaną powierzchnią,  mikroorganizmy niczym 
niehamowane mogą ponownie się namnażać, tym bardziej, jeśli zabieg był wykonany 
niestarannie. W przypadku naszego produktu, srebro pozostaje na odkażanej 
powierzchni i działa długotrwale. Dzięki wygodnej postaci aerozolu preparat ten 
umożliwia łatwą i szybką aplikację na duże powierzchnie, a profesjonalna dysza 
rozpyłowa dba o równomierne i oszczędne krycie preparatem bez zacieków i kropelek. 
Ogromną zaletą jest to, że preparat można aplikować trzymając puszkę pod każdym 
kątem (nawet do góry nogami!), a dysza nie będzie zatykać się, jak ma to miejsce w 
przypadku większości produktów aerozolowych. Dzięki tak zaawansowanemu 
technologicznie opakowaniu jesteśmy w stanie dotrzeć i zaaplikować preparat nawet w 
bardzo trudno dostępnych miejscach. NANO SILVER aerosol SANITIZER nie wykazuje 
właściwości drażniących ani uczulających, o czym świadczą przeprowadzone badania 
dermatologiczne testem kontaktowym półotwartym na grupie ochotników. Warto 
zaznaczyć, że wszystkie osoby zgłaszały występowanie różnego rodzaju reakcji 
niepożądanych na niektóre kosmetyki i płyny myjące, natomiast 65% badanych to osoby 
z dodatnim wywiadem w kierunku alergii lub atopii. U żadnej z badanych osób nie 
stwierdzono dodatnich odczynów.  NANO SILVER aerosol SANITIZER spełnia 
wymagania testu zgodności ze skórą (Skin Compatibility Test).

Wygląd: jasnożółta ciecz w aerozolu
Zapach: zapach alkoholu
pH: obojętne
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: > 35 °C
Temperatura zapłonu: < 21 °C
Gęstość: 0,81 ± 0,01 kg/m3 w temp. 20°C (dla frakcji etanolowej)

Do użytku profesjonalnego
Dezynfekcja przedmiotów, wyposażenia, powierzchni i urządzeń sanitarnych w 
szpitalach, przychodniach, gabinetach dentystycznych, weterynaryjnych, domach 
opieki, salonach tatuażu, salonach fryzjerskich i kosmetycznych, solariach, klubach 
fitness, gabinetach masażu, hotelach, restauracjach, pracowniach komputerowych, 
wypożyczalniach obuwia sportowego, butów narciarskich itp.
Do użytku domowego
Odkażanie i dezynfekcja obuwia, akcesoriów sportowych, motorowych, rowerowych, 
narciarskich, kasków, rękawic, legowisk zwierząt, ścian, mebli, foteli, tkanin, zasłon, 
materacy, kafelek, wykładzin, dywanów, fug, toalet- wszędzie tam, gdzie istnieje 
zwiększone ryzyko kontaktu z mikroorganizmami. Niezastąpiony w każdym 
gospodarstwie domowym.

ZASTOSOWANIE

KLASYFIKACJA

Kod artykułu                     Nazwa                                Opakowanie                        Rodzaj

NSS                NANO SILVER SANITIZER               aerozol 500ml       Zmywacze, odtłuszczacze

                        Likwiduje 99,99 % mikroorganizmów
                        Większa efektywność i długotrwałe działanie

Najskuteczniejszy w walce ze szpitalnymi patogenami
Nie uczula i nie podrażnia

Efekt dezodoryzacji
Zwalcza przyczynę nieprzyjemnych zapachów

SZYBKA I SKUTECZNA
DEZYNFEKCJA Z 

NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA 

Ostrzeżenie!
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus:
- Masz objawy takie jak kaszel, duszności, problemy z oddychaniem – 
bezzwłocznie, telefonicznie skontaktuj się ze stacją sanitarno-
epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, lub 
obserwacyjno-zakaźnego.
- Nie masz ww. objawów – przez kolejne 14 dni, kontroluj swój stan zdrowia, 
codziennie mierz temperaturę.
- Miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem – bezzwłocznie, 
telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.
https://www.gov.pl/web/koronawirus 


