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Τεχνικό Δελτίο Προϊόντος

Περιγραφή:

Απολυμαντικό ευρέως φάσματος. Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο 

Πληροί της προδιαγραφείς HACCP – ISO 22000 

Τα δραστικά συστατικά του είναι πλήρως βιοαποκοδομήσιμα 

Δεν επισημαίνεται ως επικίνδυνο για το περιβάλλον 

Με ειδική σύνθεση για γρήγορο στέγνωμα μετά την εφαρμογή 

Με αντιοσμική δράση 

Η δράση του δεν επηρεάζεται  από την σκληρότητα του νερού 

Μικροί χρόνοι εφαρμογής 

Η απολύμανση λαμβάνει χώρα σχεδόν ακαριαία 

Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα σε αραιώσεις <0,5% 

Εφαρμογές - Οδηγίες Χρήσης:
Ενδείκνυται για την απολύμανση και καθαρισμό σε χώρους  : 

Υγειονομικής σημασίας 

Χειρισμός / αποθήκευση τροφίμων / εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  / Χώροι τροφίμων και 

ζωοτροφών : 

◼ Χώρους παραγωγής επεξεργασίας αποθήκευσης παραλαβής τροφίμων,  εργαστήρια  τροφίμων

και ποτών, τυποποίησης και επεξεργασίας κρέατος,

◼ Οινοποιεία ,  εμφιαλωτήρια, ζυθοποιεία , Χώρους εστίασης, Catering, super markets,

ξενοδοχεία, κρεοπωλεία,  ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, Βιομηχανίες τροφίμων , εργοστάσια,

γαλακτοκομεία, τυροκομεία, μονάδες επεξεργασίας αυγών, σχολικές αίθουσες γεύματος

Κτηνιατρική υγιεινή : 
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◼ Χώρους στέγασης ή μεταφορά ζώων, χώρους κατοικίδιων,  κτηνοτροφία, πτηνοτροφία,

χοιροτροφία, φάρμες ζώων, αχυρώνες, σταυλικές εγκαταστάσεις εργαλεία και εξοπλισμό

Ιατρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

◼ Νοσοκομεία, χειρουργεία,  εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, ιατρικά/ οδοντιατρικά

γραφεία, ιατρικές ερευνητικές εγκαταστάσεις, γηροκομεία, εγκαταστάσεις ημερήσιας

φροντίδας, δωμάτια ασθενείας, νοσοκομειακά απόβλητα και έδαφος, γραφεία τελετών,

νεκροτομεία,  νεκροταφεία, λύματα

Οικιστική  επαγγελματική και δημόσια πρόσβαση 

◼ Σπίτια, κοινόχρηστοι χώροι, ανελκυστήρες, τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, φορτηγά, χώροι

κατασκήνωσης, παιδικές χαρές, βάρκες και δημόσιες εγκαταστάσεις γραφεία, εμπορικά κέντρα,

γυμναστήρια, κομμωτήρια, παιδότοποι , σχολεία, αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις ,

και άλλων χώρων επαγγελματικής δραστηριότητας

Υδάτινες περιοχές 

◼ Αγροκτήματα, θερμοκήπια φυτώρια, ανθοπωλεία, αγρόκτημα εσπεριδοειδών, γήπεδα γκολφ,

πάρκα αναψυχής,

Πισίνες 

◼ Εξωτερικά ιαματικά λουτρά, υδρομασάζ

Χώρους φύλαξης και επεξεργασίας 

◼ χαλιών , μοκετών και ιματισμού, ταπητοκαθαριστήρια , καθαριστήρια ιματισμού, βιομηχανικά

πλυντήρια

Μέσα μαζικής μεταφοράς : 

Πλοία, αεροπλάνα, λεωφορεία , τρένα, ταξί,  οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων τροφίμων και 

ποτών 

◼ Χώρους για την απολύμανση δια μέσου του αέρα,
◼ Υδάτων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από ανθρώπους και ζώα
◼ Χημικές τουαλέτες

Χρήση για :

◼ Όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

για την απολύμανση εξοπλισμού, περιεκτών, σκευών κατανάλωσης, επιφανειών ή 
σωληνώσεων που έχουν σχέση με την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση ή την 
κατανάλωση τροφίμων ή ζωοτροφών (συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου νερού) για 
ανθρώπους και ζώα

για τον εμποτισμό υλικών που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

◼ μηχανές παραγωγής πάγου, μηχανές καφέ, ψύκτες νερού, μηχανές παγωτού σαντιγί και 
αφρογάλακτος και όλο τον επαγγελματικό και οικιακό εξοπλισμό.

- Για τα δάπεδα, τους τοίχους, οροφές, θύρες , παράθυρα, χώρους επίπλωσης  και είδη υγιεινής,

κάδους απορριμμάτων

- πισίνες, ενυδρεία, υδρομασάζ , spa



- Συστήματα κλιματισμού , ψυκτικούς θαλάμους, κλιματιστικά 

- Δίκτυο αερισμού , εξαερισμού 

- Δίκτυο ύδρευσης , άρδευσης 

- Δεξαμενές νερού 

- ιματισμό , ταπέτα , μοκέτες , χαλιά, στρώματα, υφάσματα, ταπετσαρία 

- παιχνίδια , στρώματα παιδιών, παπούτσια, σόλες παπουτσιών, κρεβάτια κατοικίδιων ζώων  

- αποχωρητήρια  

 

Μέθοδος χρήσης : 

Αραιώνετε σε νερό για να δημιουργήσετε διάλυμα και χρησιμοποιείστε : 
με μέθοδο νεφελοποίησης / ομίχλη, ψεκασμό αεροζόλ, ψεκασμό χαμηλής και υψηλής πίεσης , πλύση , 
εμβάπτιση , σκούπισμα, σφουγγάρισμα, πανί, βούρτσα 
 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 

 

Προσθέστε 5 έως 15 ml προϊόντος ανά 1lt νερού για να δημιουργήσετε διάλυμα 0,5% - 1,5%. 

Χρησιμοποιήστε το αραιωμένο διάλυμα ψεκάζοντας πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε ή 

το απλώνετε με ένα σφουγγάρι, χαρτί,  μια βούρτσα, ένα καθαρό πανί ή μια μάπα σφουγγαρίσματος, 

με χρήση μηχανήματος. 

Αφήστε το προϊόν να δράσει για 5 λεπτά και ξεβγάλετε με καθαρό νερό όπου είναι απαραίτητο. 

Για χρήση αραιωμένου διαλύματος <5 ml προϊόντος ανά 1 lt νερό (< 0,5% ) δεν απαιτείται ξέβγαλμα 

 

Τεχνικές Πληροφορίες: 

 

Εμφάνιση Υποκίτρινο υγρό, διαυγές  

Οσμή Χαρακτηριστική  

pH 7,5 – 8,0 

Ειδικό βάρος 0,99 -  1,00 gr/cm3 Αριθμός Έγκρισης Ε.Ο.Φ. : 
74812/31-12-2022 

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 
θεωρούνται προδιαγραφές του προϊόντος. 




