
Profesjonale środki 
utrzymania czystości

Sposób użycia: 
Przed użyciem wstrząsnąć, nanieść natryskowo na powierzchnię, 
dbając o jej całkowite pokrycie. Pozostawić do wyschnięcia. 
Powierzchnia przed aplikacją musi być umyta, odtłuszczona  
i sucha. Powierzchnie mające kontakt z żywnością  po dezynfekcji 
należy spłukać wodą.

W przypadku pytań dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji  
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu należy skontaktować się i-team Polska

Ostrzeżenia:
brak

Obszar zastosowania:
Do wszystkich powierzchni wodoodpornych, zabezpieczonych 
jak i niezabezpieczonych takich jak: drewno PCV, linoleum,  
kamień, guma, żywica epoksydowa, laminaty meblowe, tworzywa  
sztuczne, itp. 

i-team Polska Sp. z o.o.
ul.Tyniecka 126C •  30-376 Kraków • Polska • tel. 12 268 32 18 • hello@i-teampolska.pl • www.i-teampolska.pl

100, 200 ml    5, 10, 20l 

Data ważności:
Seria i data ważności podana na opakowaniu
Przechowywanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym,  oryginalnym opakowaniu 
w temperaturze pokojowej

Wyłączny dystrybutor: 
i-team Polska Sp. z o.o. 
ul. Tyniecka 126 C,  PL 30-376 Kraków 
tel (+48) 12 268 32 18 
hello@i-teampolska.pl   www.i-teampolska.pl

Producent / Podmiot odpowiedzialny:  
Nano-Tech Polska Sp. z o.o. Sp. K., 
ul.Wenecka 12, PL 03-244 Warszawa
tel. (+48) 22 789 44 51

Preparat dezynfekcyjny
do wszystkich powierzchni

o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym

pH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Opakowania:                 kanistry

Skład:
aqua, aXonnite® Silver

Opis produktu:
Gotowy do użycia preparat biobójczy o działaniu wirusobójczym, 
bakteriobójczym i grzybobójczym do dezynfekcji powierzchni w 
miejscach prywatnych, publicznych oraz w przemyśle. Zawiera 
aktywne cząstki srebra metalicznego, które tworzą warstwę od-
porną na bakterie, wirusy i grzyby. 
Dzięki zawartości cząstek srebra aXonnite® regularne stoso-
wanie aXonnite® trwale zabezpiecza powierzchnie i zapobie-
ga namnażaniu się wirusów, bakterii i grzybów na tych po-
wierzchniach, również pomiędzy cyklami  sprzątania.
Produkt nadaje się do zamgławiania pomieszczeń.
 
Preparat bezpieczny dla ludzi, zwierząt, roślin oraz wyposa-
żenia:  nie podrażnia skóry, nie niszczy warstwy hydrolipidowej, 
nie niszczy dezynfekowanych powierzchnin, nie zmienia struk-
tury powierzchni, nie powoduje odbarwień.

Preparat nie zawiera alkoholu, chlorku i związków chloru,  
nie zawiera czwartorzędowych soli amoniowych.

Srebro aXonnite® zostało przebadane przez Narodowy In-
stytut Leków w Warszawie. Pozwolenie Ministra Zdrowia nr 
2504/05 na obrót produktem biobójczym. 
Produkcja srebra aXonnite® objęta jest Certyfikatem dla  

zawiera
 cząstki srebra 

posiadające właściwości

wirusobójcze,

bakteriobójcze 

i grzybobójcze

wyrobów medycznych ISO 13 485 wydanym 
przez TÜV Rheinland GmbH.


