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SilverWall – Harmony 
Συστατικό Α 

 
Κολλοειδές διάλυμα αργύρου που περιέχει επιφανειακά τροποποιημένα 

νανοσωματίδια Ag διεσπαρμένα σε υδατικό διάλυμα συγκέντρωσης 1500 ppm 
 
 
      Ιδιότητες 
              

 
Παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη μιας νανοσύνθετης πολυμερικής μήτρας. 
Απαγορεύει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων*, ενώ η 
συνδυασμένη χρήση με άλλα υλικά αποτελεί επίσης έναν ισχυρά αντίθετο δείκτη για τη 
μούχλα, τους μύκητες και τα άλγη. 
 
* Το Συστατικό A του Silverwall δεν είναι βιοκτόνο 
  (σύμφωνα με τον κανονισμό 528/2012/ΕΚ) 
 
 

      Εφαρμογές 
 

 

 
Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο για δομικά προϊόντα π.χ. χρώματα υγιεινής για την 
προστασία του περιβάλλοντα χώρου και του ξηρού φιλμ. Παρέχει μακροχρόνια δράση 
και εγγυάται την παρεμπόδιση και την αποκατάσταση της μυκητιακής ανάπτυξης σε όλη 
τη διάρκεια ζωής του επιχρίσματος. 
Το μοναδικό μας πρόσθετο νανοτεχνολογίας με βάση τον άργυρο είναι άοσμο, φιλικό 
προς το περιβάλλον και εξασφαλίζει εξαιρετική υγιεινή του εσωτερικού αέρα (χωρίς 
απελευθέρωση αργύρου), ενώ αναστέλλει την ανάπτυξη μυκήτων, μούχλας και άλλων 
μικροοργανισμών στην επιφάνεια του επιχρίσματος. 
Το συστατικό Α του SilverWall-Harmony προστίθεται ιδανικά κατά το πρώτο στάδιο της 
παραγωγής και αραιώνεται με απιονισμένο νερό. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και νερό της βρύσης. 
Το SilverWall-Harmony μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο για την 
μετέπειτα προσθήκη του σε έτοιμες βαφές και επιχρίσματα αυξάνοντας την κατανάλωση 
κατά 50%. 
Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την αφαίρεση μούχλας.  

 
 
      Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 
 Εμφάνιση: Ανοικτό κίτρινο έως σκούρο καφέ υγρό. 
 Τιμή pH: 3-5 
 Σημείο βρασμού: 100 °C 
 Πίεση ατμών στους 20 °C: 23 hPa 1 g/cm³ 
 Διαλυτότητα στο νερό: Πλήρως αναμίξιμο 
 Κινηματικό ιξώδες στους 20 °C: ~ 1.0034 mm2/s (DIN 53211/4) 
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 Πτητικές οργανικές ενώσεις (EC): 0.0 
       
 
      Κατανάλωση 

 

  
Μαζί με το Συστατικό Β χρησιμοποιείται σαν πρόσθετο για οικοδομικά χρώματα και 
επιχρίσματα και πρέπει να προστίθεται στο σύστημα όσο το δυνατόν νωρίτερα κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας της παραγωγής. 
Ανάλογα με τη σύνθεση του χρώματος (συνιστώμενη δοσολογία PVC 45-55%) και την 
ποιότητα του νερού: 
- Για την προστασία του περιβάλλοντα χώρου προστίθεται σε αναλογία 0,4% -0,6% κατά 
  βάρος της βαφής 
- Για την προστασία του ξηρού φιλμ & του περιβάλλοντα χώρου προστίθεται σε αναλογία 
  0,6% - 1,0% κατά βάρος της βαφής 
- Προσθήκη μετέπειτα: σε αναλογία 1,5% κατά βάρος της βαφής 

 
Σύνθεση 
 

 
80-99% απιονισμένο νερό (CAS: 7732-18-5, EINECS: 231-791-2),  
<0,2% άργυρος (CAS: 7440-22-4, EINECS: 231-131-3) και <0,03% επιφανειοδραστικές 
ουσίες. 

 
Αποθήκευση 
 

 
Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος σε σφραγισμένα δοχεία. Προστατεύστε από την πίεση, 
τη θερμότητα και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Εάν εκτίθενται σε ηλιακό φως ή 
αποθηκευτούν κάτω από τους 5 0C, τα νανοσωματίδια αργύρου ενδέχεται  να 
συσσωματωθούν μη αναστρέψιμα, ελαχιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα του 
προϊόντος. 
Η αποθήκευση πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας δεν σημαίνει ότι το υλικό είναι 
άχρηστο, αλλά το ότι ο χρήστης πρέπει να διενεργήσει έλεγχο ποιότητας για τις ιδιότητες 
που είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη  εφαρμογή. Πριν από τη χρήση, ανακινήστε 
το δοχείο για 30'' για να επαναιωρηθούν τα νανοσωματίδια.  
    
Επικινδυνότητα  
 

 
Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο. Σε συμπυκνωμένη μορφή, επιβλαβές 
για την υδρόβια ζωή με μακροχρόνιες επιδράσεις (Aquatic Chronic 3 - H412). 
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