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  SK   Silber-Spray je strieborný sprej na použitie vo      

veterinárnej oblasti. Pôsobí ako elastická, priedušná, 
vodepudivá a ochranná "náplasť" v spreji. Používa sa na 
dezinfekciu a ochranu rany pred znečistením a škodlivými 
baktériami, na priamu aplikáciu na rany, škrabance, kúsance a 
iné vonkajšie zranenia u zvierat. Sprej s pomocou jemných 
čiastočiek hliníka vytvára efektívnu ochrannú, priedušnú vrstvu, 
ktorá chráni povrch rany, rana tak zostáva čistá a má dostatok 
kyslíka, ktorý urýchľuje hojenie kože. 

Silber Spray sa používa na priamu aplikáciu na zvieratá, na 
všetky oblasti, ktoré vyžadujú ochranu pred prachom, 
znečistením, bakteriálnou kontamináciou, obťažujúcim hmyzom 
a inými negatívnymi vplyvmi prostredia. 

Oblasť použitia: 
sliepky, králiky, ovce, kozy, kravy, ošípané, kone, psy, mačky, 
atď. 

Návod na použitie: 
Pred použitím sprej dobre pretrepte. Potom sprej naneste 
rovnomerne na postihnuté miesta zo vzdialenosti cca 20-30 cm. 
V prípade potreby opakujte aplikáciu niekoľkokrát denne. Len na 
vonkajšie použitie! Nestriekajte do očí! Náhodne postriekané 
oblasti okamžite utrite do sucha. 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: 
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a 
nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F. Nestriekať proti 
plameňom alebo horúcim predmetom. Neprepichujte alebo 
nespaľujte ani po použití. 

Skladovanie: 
Uchovávajte obal tesne uzavretý, na chladnom mieste. 
Neskladuje spoločne s oxidačnými činidlami. 
Skladovacia teplota: 15 - 35 ° C, max. 50 ° C 

Nakladanie s odpadmi: 
Zamedziť úniku do kanalizácie a do vodných tokov. Nesmie 
preniknúť do podložia/pôdy. Likvidácia podľa úradných  
predpisov. 

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG 
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubeuern · Germany 

 
             Bezpečnostné pokyny: 

H222 Extrémne horľavý aerosól. 
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.  
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. 
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, 
otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. 
P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov 
zapálenia.  
P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití. 
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných 
priestoroch.  
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich 
opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú 
nasadené a ak ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo 
vyplachovaní.  
P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. 
Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C/122 °F. 
P501 Odstráňte obsah/obal podľa národných predpisov o 
likvidácii odpadu. EUH066 Opakovaná expozícia môže 
spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. 
Obsiahnuté látky: 25-50% Acetón, 3-5% Hliníkový prášok 
2,5-3 % Uhľovodíky, < 2,5 % Izobután 
Pohonná hmota: PROPÁN/BUTAN 

Číslo šarže, dátum výroby a dátum spotreby sú vytlačené na 
obale. 

Čas použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby. 

ADR-Label: LQ 
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Obsah: 200 ml 

http://www.schopf-hygiene.de/

