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l, the undersigned KR|STÓF JÁNOS Cert. (HESlJohnsHopkins Uni,lStanford Uni.lBrown
Uni./ Toronto Uni./GFfuOSHA/WHO) COV|D-19 Compliance Officer - declare that the

S|LVERGATE _ DISINFECTANT VAPOR PRoDUclNG MACHINE W|TH AUToMATIC
LlQUlD SPRAYING SYSTEM produced by OZZO, using
disinfectant concentrate ECOWIAN H|GÉN +99 liquid diluted in the correct proportion that l

examined has the following properties:

Solution dilution raíio: 7 .5a/a

Skin irritation: not experienced
Hair texture change: not experienced
Eye, conjunctiva irritation: conjunctiva Textile,
skin alteration: not experienced
Respiratory irritation when inhaling the product: not experienced
Bactericidal activity: excellent (see measurement and safety product
sheet) Virus destroying effect (including COVID-19/SARS-CoV-2 as
well): excellent (see measurement and safety product sheet)
Fungicidalefíect. excellent (see measurement and safety product sheet)

Discovered hazards:
- The disinfectant product must not get in direct contact with hydrochloric acid, as that can

lead to chlorine gas formation,
- The water used for diluting the product can cause minimal oxidation in case of permanent

usage,

l recommend both the Sílvergate disinfectant vapor producing machine and the Ecowian
Higén +99 product used together in cornpliance with the proper technological, health
protection and safety regulations for prevention and also eradication purposes in the COVlD-
19 pandemic situation.

KRlSTÓF János
Cert. COVID-19 Compliance Officer
Cert. Contact Tracer

Ecowian }tagyarors zág Kti.
1026 Budapest

Pafrány út20. Fszt.
Adószám; 257 56272-2-41

kristof@covid1 9unit.eu +356 99 727 424
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Alulírott KRISTÓF JÁNOS Gert. (HES/JohnsHopkins Uni./Stanford Uni,/Brown Uni./
Toronto Uni.IGFA/OSHAÁAIHO} COV|D-19 Compliance Ofíicer - Megíeleltetésért íelelös
tisáviselő - nyilatkozorn, hogy az általarn megisnnert

üZZs §|LV§nGAT§ - AUTOh{ATA FolYAnÉx-szÓnÓ REND§Z§RREL
FEnTÓTLrr,lírÓ-pÁRA KÉPZÓ ggnrND§ZÉS az FCOWIA§J H|GÉN +9§

Fertótlenítőszer koncentrátum megfelelő arányú hígított folyadék használatával az alábbi
jellemzőkkel bír:

Oldat higítási arány: 7,5"k

Bőr irrítáció: nem tapasztalható
Haj állag változás: nem tapasáalható
Szerfi , kötöhártya irrítáció : nem tapasztalható
Textil, bőr elváltozás: nem tapasztalható
A termék belélegzése esetén légézési irrítáció: nem tapasztaiható
Baktériurnötő hatás: kiváló {lásd mérési és biztonságiterméklap}
Vírus rí}egsemmísító hatás (ezen belüt COVID-19/SARS-CoV-2 is}
kiváló {tásd mérési és biáonságiterméklap}
Gombaölő hatás: kiváló {lásd mérési és biztonságiterméklap)

Feltárt veszélyek:
- A feftőtlenítő termék nem érintkezhet sósawal közvetlenül, mert az Klórgáa képződést

okozhat.
- A termék hígításban felhasznált víz, minimális oxidációt okozhat tartós használat

esetén.

Mind a Silvergate íe*őlenítő páraszóró berendezést és az Ecowian Higén +99 terméket,
együttes használat esetén ajáIom a COVID-19 pandmás helyzetben való rnegelőzö és
nnentesítő használatra eEyaránt, betartva a rnegíelelő technológiai és egészségvédelmi és
biztonsági e}őírásokat,

kristóf János
Cert. COVtD-19 Compliance Officer
Ceft, Contact Tracer

Ecowlan

szt
Adószám :257

kristof{@covid 1 Surr it, eu +356gg72V 424,

Kft.


