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®نانوسیل آب

H2O2یون نقره + هیدروژن پراکساید  + Ag +

DISINFECTANT  SOLUTIONاستریل کنندهو ضدعفونی کنندهمحلول

:ترکیب
ترکیب پراکسید هیدروژن و یون نقره 

:مکانیسم عمل
کسید کننده بـر  ترکیب آن پراکسید هیدروژن بعنوان یک امی باشد که دربراي آب بسیار قوي گندزدايیک ضد عفونی کننده و آبنانوسیل

و همچنین بیوفیلم موثر بوده و در دزهـاي پیشـنهادي باعـث از    ) …، تک یاخته ها و ویروسها، باکتریها، قارچها( ها روي تمامی میکروارگانیسم
جـب افـزایش   ، با پراکسید هیدروژن سینرژیسـم بـوده و مو  فونی کنندگینقره نیز عالوه بر دارا بودن خصوصیات ضد ع. بین رفتن آنها می گردد

بو و مـزه در آب هـیچ گونـه    بوده و عالوه بر عدم ایجاد رنگ، نانوسیل داراي سرعت اثر قابل مالحظه اي . ت اثر و پایداري نانوسیل می گرددقدر
.خطري براي محیط زیست نداشته و حتی در صورت استفاده هاي مداوم و متعدد، مقاومت باکتریایی ایجاد نمی نماید

:مصرفو روشمقدار
:ضدعفونی آب آشامیدنی) الف 

لیتر آب آشامیدنی1000براي آبمیلی لیتر نانوسیل5تا 3براي ضد عفونی آب شهري 
لیتر آب آشامیدنی1000براي آبمیلی لیتر نانوسیل50تا 30براي ضدعفونی آب چاه 

:دوره جهت مبارزه با رسوب و بیوفیلم2ضدعفونی لوله هاي آب در بین ) ب
سپس مسـیر را بـا فشـار    ،براي تمام مسیرهاي آب استفاده) سیستم بسته ( ساعت به صورت ایستا 4تا 2نانوسیل را به مدت % 2تا 1حلول م

. هوا و آب گرم تخلیه نمائید
.نانوسیل ضدعفونی گردد% 2تا 1سطوح استخرهاي بتنی پرورش ماهی پس از برداشت محصول و تخلیه آب با محلول 

: حتیاطاموارد 
.با پوست بالفاصله با مقادیر فراوان آب شستشو نمائیدر صورت تماسو دغلیظ حتماً از دستکش استفاده شود در هنگام کار با نانوسیل * 
در صورتیکه محلول نانوسیل غلیظ به صورت اتفاقی خورده شود باید مقادیر فراوان آب ولرم به شخص خورانده شـود و ضـمن عـدم تحریـک      * 

.به استفراغ به سرعت به پزشک مراجعه گرددشخص 
.ظرف را در حالت عمودي قرار دهید* 
.نگهداري شودکودکانس دور از دستر* 

:شرایط نگهداري
و دور از مواد قابل احتراق نگهداري نمائید)Cº20کمتر از  (در جاي خنک 

:بسته بندي
(HDPE)لیتري پلی اتیلنی 5و 1ظروف 
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