
H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης 
 Υγειονομικής Εξασφάλισης στην Πράξη 

• Ιωάννης Βγενής  

• Cleaning Advisor  

Green and Clean 2022  

Anti-Infection Prevention  

‘’Υγειονομική Ασπίδα Προστασίας ’’  
κατά των Λοιμώξεων  



Για την ιδιαιτέρως απαραίτητη ανάπτυξη του καθημερινού προγράμματος 
απολύμανσης πρέπει να γίνεται διαχειριστική μελέτη καθαρισμού -απολύμανσης . 

Περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς των λοιμώξεων στην εποχή της COVID-19 

Επαγγελματικές εφαρμογές Ειδικής απολύμανσης , είναι υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται 
με την ασφάλεια ή υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος. 

Υπενθυμίζω ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο (αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020) στο 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθαρισμού-απολύμανσης, ο υπεύθυνος εφαρμοστής θα 
πρέπει να είναι εξειδικευμένος (π.χ. απόφοιτος της σχολής απολυμαντών ή από άλλη 
ειδικότητα κατάλληλα εκπαιδευμένη).  

Επιπλέον με (Αριθ. οικ. 10558/876 ΦΕΚ  984 τ. Β΄ 30-6- 2004) επαγγελματικές εφαρμογές 
καθαρισμού-απολύμανσης, μπορούν να προσφέρουν επιχειρήσεις με οποιαδήποτε 
νομική μορφή, που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια ή 
υγεία των πολιτών ή την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επιχειρήσεις που 
διενεργούν απολυμάνσεις ή καθαρισμούς και απολυμάνσεις, όπου θα χρησιμοποιούν 
άτομα αξιολογημένα για την καταλληλότητά τους. 

http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-COVID-19.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-COVID-19.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/10/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-COVID-19.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/03/6%CE%9A%CE%A86465%CE%A6%CE%A5%CE%9F-1%CE%9D%CE%94.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/01/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-.jpg


Sani-T© 

Το Sani-T© είναι ένας καινοτόμος τρόπος για τη βελτίωση των λειτουργιών 

του καταστήματος καθώς και της εμπειρίας αγορών και, κυρίως, για τη 

διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των πελατών και των εργαζομένων 



Η Sani-T© χρησιμοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία και ως πλήρως 
αυτοματοποιημένη συσκευή, είναι εξοπλισμένη με έναν ενσωματωμένο 
υπερσύγχρονο, «έξυπνο» αισθητήρα & σύστημα ψεκασμού. 

Η Sani-T© είναι μια συσκευή που πετυχαίνει να μειώσει το συνολικό ιικό και 
μικροβιακό φορτίο που υπάρχει σε κάθε καροτσάκι σούπερ μάρκετ, 
ψεκάζοντας με ειδικό απολυμαντικό υγρό όλη την επιφάνεια κάθε καροτσιού. 

Η Sani-T© καθαρίζει πολλά καροτσάκια ταυτόχρονα και απολυμαίνει 
ολόκληρο το καροτσάκι - όχι μόνο τις λαβές και τις περιοχές υψηλής επαφής - 
γρήγορα και με συνέπεια. 

Η συσκευή εξαλείφει επίσης την ανάγκη για τους υπαλλήλους του καταστήματος 
να καθαρίζουν χειροκίνητα κάθε καρότσι όλη την ημέρα. Από το ξέσπασμα του 
κορωνοϊού, όλα τα καταστήματα καθαρίζουν τακτικά καρότσια όλη την ημέρα, 
καθώς και μαντηλάκια καθαρισμού στους χώρους παραλαβής καροτσιών. 

Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα ψεκασμού χαμηλής πίεσης και ένα ειδικό 
απολυμαντικό, η Sani-T© έχει επαρκή αποτύπωμα, επιτρέποντάς του να 
τοποθετείται οπουδήποτε επιστρέφονται καρότσια αγορών και τοποθετούνται 
για χρήση από τους πελάτες. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 
εμπορικά εγκεκριμένο απολυμαντικό προτιμά ο χρήστης. 

Η Sani-T© αποστέλλεται σε μια εύκολη στη συναρμολόγηση μορφή που απαιτεί 
ελάχιστο χρόνο από το άνοιγμα της συσκευασίας έως την πλήρη λειτουργία. 



 BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology 

https://virusclean.gr/el/ 

 https://bioprotectworldwide.com/ 

 

BIOPROTECT™ 
Παγκοσμία Ηγεσία στην Αντιμικροβιακή Προστασία Επιφανειών 
 

Η ViaClean Technologies αναπτύσσει αντιμικροβιακές λύσεις που βοηθούν στην προστασία 
των επιφανειών μέσω της επόμενης γενιάς αντιμικροβιακής τεχνολογίας που βασίζεται σε 
καινοτομίες στη μοριακή επιστήμη. Μετά την αρχική ανάπτυξη του μορίου, τα πρωτοποριακά 
αντιμικροβιακά σκευάσματα με βάση το νερό* βελτιώθηκαν με αποτέλεσμα την ανάπτυξη, τη 
δημιουργία και τη χορήγηση έξι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μεταξύ 2013 και 2018 και τριών 
επιπλέον διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τον Μάρτιο του 2021.  
  
Με αυτά τα σκευάσματα και τις προόδους των μορίων σε ισχύ, η ViaClean Technologies LLC 
ιδρύθηκε το 2018 ως μια νέα εταιρεία βιοτεχνολογίας με δικαιώματα σε αυτά τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. Η κύρια αποστολή της ViaClean Technologies είναι να προσφέρει ασυναγώνιστη, 
αντιμικροβιακή προστασία επιφανειών για το περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας σας.  

https://www.youtube.com/watch?v=o5WNGM0J1dc 

 Diamond Decon Shopping Cart Decontamination 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ34b7gyoqA
https://www.youtube.com/watch?v=UZ34b7gyoqA
https://virusclean.gr/el/
https://bioprotectworldwide.com/
https://www.youtube.com/watch?v=o5WNGM0J1dc
https://www.youtube.com/watch?v=o5WNGM0J1dc
https://www.youtube.com/watch?v=o5WNGM0J1dc


Τεχνολογίες Μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας   

Εφαρμογές υλικών με εξειδικευμένες τεχνολογίες 
πρόληψης για επιφανές με αποτελεσματικότητα στην 
ανασταλτική ανάπτυξη  (π.χ. ιών, βακτηρίων που 
ενοχοποιούνται και για τις λοιμώξεις.) 

β) Επαγγελματικός εξοπλισμός προεργασίας-αποκατάστασης πριν ή/και μετά την 
εφαρμογή Μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας -από 60έως 90 ήμερες - 

Για να γίνει η επαγγελματική  εφαρμογή αυτών των υλικών πρέπει: 

Για τις εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης δεν συντρέχει λόγος- 
δικαιολογία για τη μη λήψη ή /και συνέχεια των απαραίτητων 
μέτρων καθαριότητας απολύμανσης, σε περιπτώσεις εμφανούς - 
ορατής ή /και πιθανώς- αμφισβητήσιμης μόλυνσης. 

Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε:  

α) Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης εφαρμοστών  

BioProtect RTU – Εγκριση ΕΟΦ (ΑΠ-1247-02)  

 

BioProtect RTU – Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (GR)  

BioProtect Δείτε το να λειτουργεί 

http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/11/4-pistopiitiko-2020.jpg
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/1-BioProtect-RTU-%CE%95%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%9F%CE%A6-%CE%91%CE%A0-1247-02-Grade-A.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/5-BioProtect-RTU-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-GR-Grade-B.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/5-BioProtect-RTU-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-GR-Grade-B.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/5-BioProtect-RTU-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-GR-Grade-B.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/5-BioProtect-RTU-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-GR-Grade-B.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/5-BioProtect-RTU-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-GR-Grade-B.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/5-BioProtect-RTU-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-GR-Grade-B.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2021/11/5-BioProtect-RTU-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-GR-Grade-B.pdf
https://youtu.be/zyHsd8JOTDE


Διάχυση υψηλής καθαρότητας 

SERA Απολυμαντικό -Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος 
SERA Απολυμαντικό ΕΟΦ MSDS 1.6.20 

• Η εφαρμογή της απολύμανσης , αναβαθμίζει 
τις Bio-Εφαρμογές καθαρισμού, με το 
εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Απολυμαντικό, με αρ. 
αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα των τύπων 2,3,4, 
(98/8EC).SeraΑπολυμαντικό.pdf «Απολυμαντικό 
ευρέως φάσματος.  

• Χρησιμοποιείστε το  με ασφαλή τρόπο. 
Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη 
χρήση» 

http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/06/SERA-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/06/SERA-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/06/SERA-%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/06/SERA-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%9F%CE%A6-MSDS-1.6.20.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/06/SERA-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%9F%CE%A6-MSDS-1.6.20.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/06/SERA-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%9F%CE%A6-MSDS-1.6.20.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/06/SERA-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%9F%CE%A6-MSDS-1.6.20.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2020/06/SERA-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%95%CE%9F%CE%A6-MSDS-1.6.20.pdf


   

Το σύστημα μέτρησης της Hygiena ως “τεκμηριωμένη απόδειξη”               
της απολύμανσης, (ανίχνευση μόλυνσης) για την παρακολούθηση της 
υγιεινής σύμφωνα με τα πρότυπα και πρωτόκολλα που έχουν τεθεί. 
Όλα αυτά γιατί πρέπει να είστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού 
–απολύμανσης  είναι αποτελεσματικές .  

Εγγυημένη Υγειονομική Εξασφάλιση 

Σύστημα παρακολούθησης υγιεινής για την μέτρηση 
της αποτελεσματικότητας σε απολύμανση . 



Το σύνολο των γνώσεών και των εμπειριών μας είναι στη διάθεσή σας. 

Στην Klintec με την Πρωτοποριακή Υπηρεσία της i-clean.gr  
σας παρέχουμε Συμβουλευτική Υποστήριξη  σε θέματα Bio-Εφαρμογών 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Με εκτίμηση  
 
 

      Βγενής Ιωάννης 
       Cleaning Advisor 

 

 KlinTec :  Παπανικολή 17 12242  Αιγάλεω  Αττική τηλ: 2104829839 , 6932245887 

 email : vgenis@otenet.gr  

 Παρέχεται Βεβαίωση πρακτικής εφαρμογής στους συνεργαζόμενους 
Πιστοποιημένους εφαρμοστές. 

http://www.i-clean.gr/
http://www.i-clean.gr/
http://www.i-clean.gr/
mailto:vgenis@otenet.gr

