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ŚRODKI  BIOBÓJCZE 

NA  BAZIE  SREBRA 

 

 

W związku z trwającą epidemią COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 

Transfarm Sp. z o.o. wprowadził do swojej oferty profesjonalne środki biobójcze 

z nanocząsteczkami srebra oraz nadtlenekiem wodoru. Preparaty zawierające nadtlenek 

wodoru są rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia do zwalczania Koronawirusa 

2019-nCoV. 

 

Historia nanotechnologii sięga połowy ubiegłego wieku. Jednak dopiero obecnie nanocząsteczki 

zdobywają należne im miejsce w wielu dziedzinach przemysłu. Znajdują zastosowanie 

w preparatach o właściwościach biobójczych, antyseptycznych, przeciwzapalnych i ściągających.  

 

Dzisiaj dostępne są już na rynku opatrunki z zawartością nanocząsteczek srebra, 

produkty kosmetyczne, artykuły gospodarstwa domowego, materiały opakowaniowe, 

ubrania i produkty sportowe, materiały budowlane, i wiele innych. Transfarm przedstawia 

serię profesjonalnych biobójczych płynów na bazie srebra do dezynfekcji rąk, powierzchni, 

narzędzi, pomieszczeń, pojazdów oraz chodników z rodziny środków Septilver, na którą 
składają się: 
 

- preparat niszczący bakterie i wirusy Septilver OXO do dezynfekcji powierzchni, 

narzędzi, pomieszczeń, chodników i pojazdów; 

 

- preparat niszczący bakterie i wirusy Septilver OXO do rąk; 

 

- Septilver OXO MAX stanowiący koncentrat prepartu Septilver OXO służący 

do samodzielnego przygotowywania roztworu roboczego. 

 

- preparat niszczący bakterie, wirusy oraz grzyby Septilverol MAX na bazie etanolu. 

 

 

SEPTILVER OXO 

 

Septilver OXO to profesjonalna dezynfekcja przyjazna dla środowiska i człowieka możliwa 

do stosowania również na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością. 
Dzięki dodatkowi nanocząsteczek srebra preparat zapewnia wydłużone utrzymywanie 

wolnego od patogenów stanu czyszczonych powierzchni. 
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Preparat Septilver OXO służy do odkażania: 

- rąk, ubrań, przyłbic, masek całotwarzowych i kombinezonów ochronnych 

wielorazowego użytku; 

- pomieszczeń biurowych, szkolnych, przemysłowych, szpitalnych i mieszkalnych; 

- tapicerek i obić meblowych, powierzchni z plastiku, wykładzin oraz dywanów; 

- tkanin przemysłowych, materiałów tekstylnych i ubrań; 
- narządzi, maszyn, samochodów i pojazdów specjalistycznych; 

- chodników, podjazdów, witryn sklepowych i elewacji budynków.  

 

Po rozcieńczeniu Septilver OXO w proporcji 1 litr środka na 9 litrów wody, preparat 

może być również wykorzystywany do dezynfekcji pomieszczeń metodą zamgławiania. 

 

Preparat Septilver OXO zawiera jako substancje czynne nadtlenek wodoru (9,90 g/kg) 

stabilizowany srebrem (5 mg/kg) i otrzymał pozwolenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót jako środek 

biobójczy. 

 

Septilver OXO nie zawiera substancji łatwopalnych, dzięki czemu można go stosować 
w bezpośrednim kontakcie z otwartymi źródłami ognia. Opary preparatu nie powodują 
powstawania mieszaniny wybuchowej. W jego skład wchodzi mniej niż 1% alkoholu, 

przez co nie podrażnia i nie wysusza skóry oraz nie niszczy obić tapicerskich. Środek 

ulega naturalnej biodegradacji i rozkłada się na tlen i wodę. Płyn jest bezwonny, a po użyciu 

w pomieszczeniu zamkniętym nie wymaga wietrzenia lub wentylacji - nie ma wpływu 

na działanie systemów klimatyzacyjnych. 

 

Septilver OXO jest dostępny w opakowaniach o pojemności: 1, 5 i 10 litrów 

oraz paletopojemnikach o pojemności 1 000 litrów. 

 

 

SEPTILVER OXO DO RĄK 

 

Odmianę preparatu Septilver OXO do częstej dezynfekcji rąk bez użycia wody stanowi 

środek Septilver OXO do rąk, który zawiera dodatkowo związki nawilżające skórę oraz delikatne 

związki aromatyczne pozostawiające na skórze przyjemny zapach. 
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SEPTILVER OXO MAX 

 

Do zastosowań profesjonalnych preparat Septilver OXO jest dostępny również w formie 

koncentratu pod nazwą Septilver OXO MAX. 

 

 
 

Koncentrat Septilver OXO MAX zawiera jako substancje czynne nadtlenek wodoru (459 g/kg) 

stabilizowany srebrem (250 mg/kg) i jest przeznaczony jest do sporządzania roztworów roboczych 

o stężeniu 2% w proporcji 1 litr koncentratu na 49 litrów wody. 

 

Roztwór roboczy uzyskany z koncentratu Septilver OXO MAX ma takie same zastosowania 

jak preparat Septilver OXO. Do zamgławiania pomieszczeń koncentrat Septilver OXO MAX 

wymaga rozcieńczenia w proporcji 100 ml. koncentratu na 49,9 litra wody. 

 

Podobnie jak preparat Septilver OXO, również koncentrat Septilver OXO MAX 

jest dostępny w opakowaniach o pojemności: 1, 5 i 10 litrów oraz paletopojemnikach 

o pojemności 1 000 litrów.  

 

 

SEPTILVEROL MAX 
 

Ostatni z rodziny preparatów Septilver stanowi środek Septilverol MAX na bazie etanolu 

mający również dodatkowe działanie grzybobójcze. 

 

 

Transfarm oferuje preparaty z rodziny Septilver w następujących cenach: 

 

1) preparaty serii Septilver OXO 

- opakowanie o pojemności 1 litra za cenę 28,00 zł. netto, 

- opakowanie o pojemności 5 litrów za cenę 72,00 zł. netto, 

- opakowanie o pojemności 10 litrów za cenę 127,00 zł. netto, 

- paletopojemnik o pojemności 1 000 litrów za cenę 9 100,00 zł. netto; 

 

2) preparaty serii Septilver OXO do rąk 
- w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty na preparat 

Septilver OXO do rąk prosimy o kontakt z naszym działem handlowym; 
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3) preparaty serii Septilver OXO MAX 

- opakowanie o pojemności 1 litra za cenę 106,00 zł. netto, 

- opakowanie o pojemności 5 litrów za cenę 408,00 zł. netto, 

- opakowanie o pojemności 10 litrów za cenę 680,00 zł. netto, 

- paletopojemnik o pojemności 1 000 litrów za cenę 42 000,00 zł. netto; 

 

4) preparaty serii Septilverol MAX 

- w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszej oferty na preparat 

Septilverol MAX prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. 

 

 

Uwaga: 
 

Wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają kosztów dostawy. Do podanych 

cen należy doliczyć 8% podatku od towarów i usług (podatku VAT). 

 

 

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. W celu uzyskania 

dodatkowych szczegółów oraz informacji o zasadach składania zamówień i warunkach 

płatności prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem handlowym (tel.: 22 550 47 11, 

fax: 22 550 47 90) lub za pomocą poczty elektronicznej (nasz adres e-mail to: biuro@transfarm.pl). 

 

 

Zespół Transfarm 

 

www.transfarm.pl 


