
TECHNICKÝ LIST

Aktivní látky roztok chloridu stříbrného komplexu s ionty 
stříbra podíl (0,1 mg stříbra na 1 litr vody). 
Všechny použité komponenty pro užitív 
pitné vodě.

Působení Konzervuje čistou vodu až na 6 měsíců při 
dodržení kontaktního času 2 hodiny

Dávkování Na zadní straně výrobku
Použití Pro plastové a skleněné nádoby, kovové 

nutno vyzkoušet reakci na konkrétní kov
Bezpečnost: Při zasažení očí co nejdříve vypláchnout 

čistou vodou, pro všechny druhy přepravy 
nehrozí žádné nebezpečí

Skladování v uzavřených originálních balení v suchu a 
při teplotě maximálně do 25 ° C.

Trvanlivost Najdete na zadní straně, obvykle 10 let 
prášek a kapalina 5 let

Fakta
• Micropur deaktivovuje bakterie a zabraňuje zápachu v nádržích pro pitnou vodu a 
potrubí.
• Účinnost Micropuru je založena na bakteriostatických a baktericidních vlastnostech 
stříbra. Na rozdíl od chlóru, potřebuje být pouze několik hodin ve vodě, stříbrné ionty vody 
udrží vodu čistou  až 6 měsíců. Stříbrné ionty se usadí v buněčných stěnách 
mikroorganismů a zabrání jejich růstu.
• Micropur lze použít všude tam, kde voda zůstává po dlouhou dobu v systému – tj. 
chladící systémy, topné okruhy, zvlhčovače vzduchu, vodní nádrže, vodní nádrže, vodní 
lázně, inkubátory, apod. Ideální pro konzervaci vody v lodi, přívěsu nebo karavanu.
• pro čistou, nezakalenou vodu, (protože částice může narušit účinost stříbrných iontů) 
doporučujeme před aplikací do zakalené vody použít filtr Katadyn. 

Použití přípravku - výhody

• žádné toxické složky > bez negativních účinků na 
zdraví
• 0,1 mg stříbra obsah iontů na litr vody > ochrany vod 
až do 6 měsíců
• Neobsahuje chlór > bez zápachu a chuti
• Snadné použití > vysoký uživatelská bezpečnost
• Malé a šikovné balení > vhodné na cesty
• Skladovatelnost až 10 let > malá ztráty účinnosti , 
možno skladovat větší množství
• široký rozsah možností dodávky (tablety, prášek, tekutina) > široké užití pro různé cílové 
skupiny 

  Profil

praktické  a  jednoduché 
pro   úpravu vody všude 
tam,  kde   je  třeba,  na 
lodi, v karavanu atd.



FORMA
Tablety

300/910 Micropur Classic MC 1T 100 tablet x 1l = 100 ltr 1 tableta na 1 litr
300/912-1 Micropur Classic MC 10T 40 tablet x 10 l = 400 ltr. 1 tableta na 0,5 litru

Prášek
300/913 Micropur Classic MC 100P Prášek 10 x 100l = 1000 

ltr
1g na 100 litrů

300/915 Micropur MP 10.000P Prášek 100g = 10.000 litrů 1g na 100 litrů
Micropur MP 50.000P Prášek 500 g = 50,000 

litrů
1g na 100 litrů

Kapalina
300/914 Micropur Classic MC 1'000F Kapalina 100 ml = 1000l 1 ml na 10 litrů

POUŽITÍ
Micropur tablety
vložit do nádoby, 10 munit dobře promíchat, nechat 2 hodiny pro zahájení účinnosti

Micropur prášek a kapalina
Prášek dávkujeme do prázdné nebo poloprázdné nádrže na vodu (pouze čistou vodou). 
Ihned
doplníme požadované množství vody. Výsledná turbulence během plnění je využita  k 
míchání
Micropur a vody. Dodatečné míchání není nutné. Pokud Micropur Classic aplikujeme po 
naplnění nádrže, je nutno vodu promíchat, aby se stříbrné ionty jsou rovnoměrně rozložily. 
Expoziční čas (120 min čekat). 

TESTS
Ministry of Commerce & Industry, Muscat, Oman, 1.4.2001: Coliforms, Pseudomonas aeruginosa
Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo, Brazil, 1992: Vibrio cholerae, E-coli
Universidade Católica de Rio de Janeiro, Brasilien, 1992: Salmonella typhi, E-coli, virbio cholerae, 
Pseudomonas
aeruginosa

Změny vyhrazeny

54000 Micropur Classic MC 1'000F Flüssig 100 ml = 1'000 l 1 ml pro 10 Liter
Hinweis: für Luftbefeuchter: 1g = 10 Liter
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M I C ROPU R  CLA S S I C  – jednoduchá a bezpečná konzervace vody


