
Πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής 

* Ιωάννης Βγενής  

* Cleaning Advisor  



Η ‘’Περιβαλλοντική Εξυγίανση’’ με Τεχνολογία 

‘’Τριπλού Φραγμού’’ για την ‘’μηχανική 

πρόληψη λοιμώξεων’’ , αναβαθμίζει την 

εξέλιξη που σηματοδοτεί – το πριν και το μετά –

 στην εξασφάλιση υψηλής καθαρότητας. 

Sterial : Ένα μοναδικό σύστημα παγκόσμιας κλάσης για την  

ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ‘‘πολλαπλού αποκλεισμού’’ 

Δραστική Μείωση επιβαρυμένου φορτίου  
(υγειονομική ασφάλεια εργαζομένων) 

 Στο πέμπτο επίπεδο Turbo Booster επιτυγχάνει 
την δραστική μείωση σε υφιστάμενες εναέριες 
επιτηρήσεις αερομεταφερόμενων ρύπων με 
βιολογικούς παράγοντες, άλλα και στην 
δευτερογενή ρύπανση – επιμόλυνση μαζί με την 
απομάκρυνση αλλεργιογόνων(χωρίς ρύπους)  

Λειτουργεί ανασταλτικά-προληπτικά, ως μέσο-
διαδικασία για την επίτευξη δραστικής μείωσης 
στη συγκέντρωση αερολύματος εντός 30 λεπτών 
έκθεση :  κατά SARS-CoV-2  98,3%, Ecoli 98,35% 
και  Adenovirus 92,7%,κλπ. 

H Υπευθυνότητα μιας Εγγυημένης Υγειονομικής Εξασφάλισης  

http://klintec.gr/air-purification-systems/
http://klintec.gr/air-purification-systems/
http://klintec.gr/air-purification-systems/
http://klintec.gr/air-purification-systems/
http://klintec.gr/sterial-ii/
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https://elinyae.gr/sites/default/files/2020-12/50828_2020.pdf


Η συσσώρευση σκόνης  
- με κύριους τομείς 
πιθανής συσσώρευσης 
–(στρώμα, επίστρωμα, 
κεφαλάρι, σαλόνι, 
μοκέτα) μπορεί να 
εκτιμηθεί εφ’ όσον 
αποδεικνύεται και ως 
μη ορθή εφαρμογή 
καθαριότητας.  

Καλύπτουν και τον Υποχρεωτικό καθαρισμό 
των στρωμάτων ο οποίος είναι πιο ενδελεχής -
διεξάγεται με επιμέλεια- και με περισσότερη 
λεπτομέρεια από έναν συνήθη καθαρισμό κλπ. 

H υποβολή σε μια πολύ διεξοδική - σχολαστική διαδικασία, 
μιας ελεγχόμενης και δομημένης καθαριότητας σε βάθος 
(Deep-Depollution) με συγκράτηση 99,97% των ρύπων.  

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των στρωμάτων  

Think decontamination ….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής ,εδώ !!. 

 Αξίζει να μάθεις για αυτά που δεν ξέρεις και δεν φαίνονται ,εδώ !!! 

Φροντίζω να Ζω Ανθρώπινα 

http://www.greenandcleanhotels.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%84%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
http://www.greenandcleanhotels.gr/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%84%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2022/01/1Think-decontamination-%E2%80%A6.%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-.docx.pdf
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http://klintec.gr/wp-content/uploads/2022/01/1Think-decontamination-%E2%80%A6.%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-.docx.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2022/01/1Think-decontamination-%E2%80%A6.%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82-.docx.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-1.pdf
http://klintec.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-1.pdf
http://klintec.gr/%cf%86%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b6%cf%89-%ce%bd%ce%b1-%ce%b6%cf%89-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1/


BIOPROTECT ™ Antimicrobial Technology 

Το BIOPROTECT RTU είναι ένα έτοιμο προς χρήση βιοστατικό 
προστατευτικό επιφάνειας το οποίο δημιουργεί μια αξιόπιστη 
αόρατη προστατευτική ασπίδα που βοηθά στην πρόληψη της 
ανάπτυξης και της εξάπλωσης μούχλας, βακτηρίων, μύκητα και ιών 
σε όλες τις πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες. 

Δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος με την προστασία των 
επιφανειών που αγγίζουμε καθημερινά .( οικογένεια, οι 

υπάλληλοι και οι πελάτες , φιλοξενούμενοι -ταξιδευτές ) 

Μία εφαρμογή μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας με αντιμι-
κροβιακή δράση ενεργεί ως απενεργοποιητικός παράγων-
ανασταλτικός -  όπου μπορεί να διαρκέσει 60 έως και 90 ημέρες 

Με την συμπληρωματική δε τροποποίηση της αρχικής άδειας 
κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) στο 
απολυμαντικό προϊόν BIOPROTECT συμπεριλαμβάνεται και η 
ιοκτόνος δράση του έναντι του SARS-CoV-2.  

Τεχνολογίες Μακροχρόνιας Αποτελεσματικότητας  

 με Αντιμικροβιακή Δράση 

Το σύστημα BIOPROTECT ™ ανθεκτικό προϊόν 
που μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε αίθουσες, 
εγκαταστάσεις, είδη εξοπλισμού, λείες επιφάνειες 
υφασμάτινες ταπετσαρίες , (κεφαλάρια , υποστρώματα, 
σαλόνια), δάπεδα, μπάνια, έπιπλα, συστήματα HVAC 
(Θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού). 

http://klintec.gr/bioprotect-antimicrobial-technology/
http://klintec.gr/bioprotect-rtu/


Διάχυση υψηλής καθαρότητας 

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 «Απολυμαν
τικό ευρέως φάσματος.  

Με εκτίμηση  
 

      Βγενής Ιωάννης 

       Cleaning Advisor 
 

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

 email : vgenis@otenet.gr  

’’Η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καινοτομία της 

‘‘Υγειονομικής Εξασφάλισης’’ με  διαφανείς τρόπους , 

οικοδομεί εμπιστοσύνη σε ανώτερο επίπεδο αξιοπιστίας 

αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Προληπτικής Υγιεινής. 

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
mailto:vgenis@otenet.gr

