
 

 

01. ORIGINAL ELCHE ANTIMIKROBI ™ 

Tiedot aineosista: 
- koostuu puhdistetusta vedestä sekä suoloista  

Käyttöliuos 10% ei ohenneta. 

ELCHE antiMikrobi™ vaikutus perustuu fyysiseen sähkökenttään, eikä sitä siksi tulkita 
biosidiseksi aineeksi (Kemikaalilaki KemiL 12 §). 

02. TERVEYSVAIKUTUKSET 

Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot: 

- LD50/suun kautta - rotta 15 000 - 150 000 mg/kg 
- LD50/ihon kautta - rotta yli 20 000 - 200 000 mg/kg 
- LD - suun kautta ihminen 70 900 mg/kg 
- Natriumtetraboraatti LdLo/suun kautta lapsi/100 000 mg/kg 

Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle: 

- LC 50/96 h/kultakala 680 - 6800 mg/l 
- LC 50/24 h- 48h/vesikirppu 150 - 1500 mg/l 
- LC 50/Natriumtetraboraatti/kalat 80 700 mg/l 
- Trimetyylialkyyliammoniumkloridi: 
     BOD = 0,172 mg/O2/g 
     COD = 0,124 mg/O2/g 

Kysy käyttöturvatiedote! 

03. TEHOKKUUS  

Elche antiMicrobi mahdollistaa mikrobien tuhoamisen elektrokemiallisella sähköllä siten, että 
mikrobit, kuten resistentit bakteerit ja virukset kuolevat NOPEASTI JA ILMAN ETTÄ AINE 
NÄKYY, TUNTUU TAI TUOKSUU. 

Tällä toimenpiteellä saadaan huomattavasti tehokkuutta ja nopeutta bakteerien inaktivointiin ja 
pitkä, suojaava vaikutus. Näin eliminoidaan esim. resistenttisten bakteerien syntyminen ja 
pesiytyminen käsiteltyihin kohteisiin, sekä uuden homeen muodostuminen. 

 

 



04. OMINAISUUDET 

ELCHE on täysin kirkas vesiliukoinen neste, jonka aineosat on neutraloitu ja puskuroitu 
sähköpotentiaaliltaan erisuuruisilla luonnon suolaliuoksilla, jotka muodostavat välilleen sähköä 
johtavan polaarisen kentän (= Galvaaninen pari). 

Elektrolyyttinä käytetään erikoiskäsiteltyä vettä, sekä luonnon parafiinejä ja vahoja, jotka 
muodostavat sähköä johtavan sidoksen saaden aikaan sähkökenttään jatkuvan polaarisen 
varauksen. 

Matalilla pitoisuuksilla, vahvistetulla sähköllä ja pintajännitteen puuttumisella liuos tulee 
hypotoniseksi eli solujen ulkopuolinen vesimolekyylien määrä lisääntyy, jolloin vesimolekyylit 
virtaavat solujen sisään ja muodostuu sähkökenttä, minkä seurauksena solut halkeavat ja 
kuolevat. 

05. KÄYTTÖ  

Kasil Finland  Oy:n tavoitteena on ELCHE antiMikrobin hyödyntäminen erilaisiin 
käyttökohteisiin, kuten sairaala- ym. tekstiilit, Irtaimistot, sairaaloiden saastuneet osastot 
(sairaalabakteerit), homekoulut, virastot, pankit, homeiset rakenteet, ilmastointikanavat ja 
suodattimet rakennuksissa, maatalous, elintarviketeollisuus, elektroniikkateollisuus, 
lentokoneet, laivat, ym. 

ELCHE voidaan esim. kaasuttaa, sumuttaa, sivellä, pyyhkiä tai kastaa ja imeyttää tarpeen ja 
käyttökohteen mukaan. Kaasuttamiseen ja sumuttamiseen on olemassa valmiita koneita ja 
laitteita, samoin aineen käyttötavoista voi tiedustella Kasil Finland Oy:ltä. 

Talojen rakenneosien käsittely: 

- Sumutus 
- Sively 
- Imeytys 
- Rakenteiden sisäosien jälkisiivous ELCHE:llä 
- Valmista käyttöliuosta ei tule laimentaa! 

Ilmapesu: 

- Sumutus mikropisaroina. 

06. TEHDYT MIKROBITUTKIMUKSET 

- Orion Pharma Oy, Kankaan bakteerien kliininen tappaminen, 5.11.2000 
- Noiro Oy/ Farmos Oy, Kankaan resistenttiset bakteerit sekä pesutestit, 19.9. – 10.10.2002 
- Kansanterveyslaitos/Turun Yliopisto, Lääketieteellinen mikrobiologia: sairaalan resistentit   
bakteerit kiinteällä alustalla ja kankaissa sekä pernaruttokokeet  
- Prof. Matti Viljasen johdolla 6.9.2002 / 6.11.2002 / 7.4.2003 
- Turun yliopisto, Virologian laitos: virukset. Prof. Raija Vainionpää 12.5.2003 
- Åbo Akademi, Vesihydrologian laitos: vesistöjen ja merien bakteerit ja levät. Prof. Erkki 
Leppäkoski 10.7.2003 
- Oulun sisäilmatutkimus Oy, Testaus legionella lajeille, Raportti 145606, 10.3.2006 

 

07. TEHDYT HOMETUTKIMUKSET 

- Kiratek Oy laboratorio / Tehoinssit Oy Oulu. Vertailututkimus eri tuotteilla. Tutkija, FK Irmeli 
Heikkinen 5.9.2005  
- Aberdeenin Yliopisto/Proc. Nat. Acad. Sci/Skotlanti: vahvistetun minimaalisen sähkön 
käyttömahdollisuuksia bakteerien torjunnassa Prof. Cillin McGraigin johdolla 
- Elche hometutkimukset (Tri Malcom Richardson, Helsingin Yliopisto) 
- VTT-tutkimus, Homeen ja sinistymän kestävyyden testaus puumateriaalissa, NRO VTT-S-
05642-08, 26.06.2008  



 

08. REFERENSSIT  

Koulun luokkahuoneen käsittely 

 

Ullakon ja 4. kerroksen välisen välipohjan kosteusvaurion korjaus. 

 

Lukiorakennuksen kosteusvaurion korjaus. 



 

09. YHTEYSTIEDOT  

YHTEYSTIEDOT: 
Kasil Finland Oy 

Toimitusjohtaja                                                             +358 400 726 413                                                          
Marko Palin                                                                   marko.palin@kasil.fi 
Eerikinpolku 5                                                               www.kasil.fi 
32800 Kokemäki                                                           
www.facebook.com/KasilFinlandOy 
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