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Długotrwałe działanie aktywnych pierwiastków śladowych srebra. Bezpiecznie

dezynfekuje wodę, powierzchnie sanitarne, materiały użytkowe i włókiennicze. Uzdatnia

wodę użytkową do picia. Preparat bez chloru o neutralnym Ph, usuwający zapach, pleśń

i biofilm. Bezpieczny dla zdrowia użytkowników, bez substancji alergizujących

oraz mutagennych, nie wywołuje podrażnień skóry. Efektywność >99.99%.

Zakres zastosowania:

Dezynfekcja zbiorników i układów wody czystej oraz szarej w kamperach, przyczepach

kampingowych, a także jachtach. Uzdatnianie wody do spożycia. Dezynfekcja

powierzchni, filtrów, mebli i sprzętu włącznie z takimi, które mają kontakt z żywnością.

Oznaczenia:

Nie wymaga środków ochrony osobistej i nie wykazuje zagrożeń. Bezpieczny dla

otoczenia i alergików, nieszkodliwy dla ludzkiego zdrowia (nie jest trucizną). Brak

negatywnego działania na środowisko. Środek nie palny.
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ECOsilver ® to ekologiczny produkt z nanocząsteczkami

srebra do uzdatniania wody i stabilizacji mikrobiologicznej.

Nie wymaga płukania instalacji.

Made in Poland

ECOsilver ® is an ecological product with silver

nanoparticles for water treatment and microbiological stabilization.

It does’t require flushing of the installation.

The long-lasting effect of the active trace elements of silver. Safely disinfects water,

sanitary surfaces, utility materials and textiles. It treats drinking water. Neutral Ph

chlorine-free preparation that removes odor, mold and biofilm. Safe for the health of

users, without allergenic and mutagenic substances, it does’t cause skin irritation.

Efficiency> 99.99%.

Scope of application:

Disinfection of clean and gray water tanks and systems in campers, caravans and

yachts. Treatment of drinking water. Disinfection of surfaces, filters, furniture and

equipment, including those that come into contact with food.

Signs:

It does not require personal protective equipment and does not show any threats. Safe

for the environment and allergy sufferers, harmless to human health (it is not

poisonous). No negative impact on the environment. Non-flammable.
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KAMPERY     
CAMPERS

PRZYCZEPY
TRAILERS

JACHTY
YACHTS

CAMPINGI 
CAMPINGS

WODA UŻYTKOWA 
POTABLE WATER

100ml/100L H₂O

WODA CZYSTA 
FRESH WATER

WODA SZARA 
GRAY WATER

PRODUKT NA BAZIE NANOCZĄSTECZEK SREBRA,

NIE JEST SZKODLIWY DLA LUDZI, ZWIERZĄT I ROŚLIN. JEST EKOLOGICZNY

I NIE ZANIECZYSZCZA ŚRODOWISKA NATURALNEGO.
A PRODUCT BASED ON SILVER NANOPARTICLES IS NOT HARMFUL TO PEOPLE, ANIMALS AND PLANTS. IT IS ECO-FRIENDLY AND DOESN'T POLLUTE THE ENVIRONMENT.
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1000ml /1000L WODY (WATER)

ZLEW
SINK

UMYWALKA
WASH BASIN

PRYSZNIC
SHOWER

1000ml


