
 

 

 

                                            

                                             Zeoliθos 

                                                          Απολυμαντικό σκληρών επιφανειών 

Περιγραφή προϊόντος : 

Πρόκειται για απολυμαντικό προϊόν σε υγρή μορφή, το οποίο 
παρουσιάζει βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο δράση, ενώ 
ταυτόχρονα έχει και καθαριστικές ιδιότητες καθόσον περιέχει και 
επιφανειοδραστικές ουσίες. 

 
Αντιμικροβιακοί παράγοντες: 
Άλατα του τεταρτοταγούς αμμωνίου (benzyl-C12-14-alkyl-dimethyl-
ammonium chloride ) σε ποσοστό 0,6 %. 
  
Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
Διαυγές άχρωμο υγρό. 
Πυκνότητα: 0,987 g/mL 
ΡΗ : 7,0 -8,0 
 
Ιδιότητες 
Εξολοθρεύει το 99,9 % των βακτηριδίων. 
Πληροί τις προδιαγραφές απολύμανσης του HACCP και τους  
κανόνες Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής. 
Απολυμαίνει χωρίς ενεργό χλώριο. 
Συνδυάζει απολυμαντικές και καθαριστικές ιδιότητες. 
Η παρουσία του ζεόλιθου ενισχύει την αντιμικροβιακή και 
αποτοξινωτική δράση  ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ικανότητα 
διαβροχής του προϊόντος για να επιτυγχάνεται το άριστο 
αποτέλεσμα του καθαρισμού και της απολύμανσης. 

Αφαιρεί αιτίες αλλεργιών 
Έχει αποδεδειγμένη απολυμαντική δράση σε μεγάλο εύρος 
μικροοργανισμών. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πεδίο εφαρμογής : 
Κατάλληλο για επιφάνειες και εξοπλισμό σε βιομηχανίες τροφίμων, 
χώρους εστίασης, catering, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, ιατρεία, 
γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, κομμωτήρια, 
κατοικίες, κ.α. 
 
Οδηγίες χρήσης:  
Εφαρμόστε αυτούσιο το προϊόν σε οποιαδήποτε σκληρή, μη 
πορώδη, επιφάνεια ψεκάζοντας ή με τη χρήση καθαρού Vitex και 
αφήστε 5-15΄προκειμένου να δράσει εξαλείφοντας βακτήρια και 
μύκητες. 
Σε περίπτωση που η επιφάνεια είναι βρώμικη, καθαρίστε την 
πρώτα καλά με το προϊόν και στη συνέχεια εφαρμόστε για την 
απολύμανση .  
Για μικρές επιφάνειες απλώστε το διάλυμα με καθαρό πανί ή 
σφουγγαρι. 
Για τα σκεύη και τον εξοπλισμό αφήστε τα να μουλιάσουν στη 
λάντζα  
Αφήστε το προϊόν να δράσει για 15 λεπτά 
Ξεβγάλτε με πόσιμο νερό μόνο τις επιφάνειες ή τον εξοπλισμό που 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (Οδηγίες ΕΦΕΤ) 
Αφήστε να στεγνώσουν 
 
Χρήστες : 
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το ευρύ καταναλωτικό 
κοινό, τους επαγγελματίες του χώρου εστίασης, ξενοδοχείων, 
σχολείων , ιδρυμάτων, εμπορικών καταστημάτων, Super Market, 
τραπεζών, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, τους χειριστές τροφίμων για 
την αντισηψία των χεριών, κ.λ.π. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης 
Το προϊόν δεν επισημαίνεται ως επικίνδυνο και τοξικό και είναι 
ασφαλές για το χρήστη. 
Είναι ευσταθές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 
Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ξεχωριστή αποθήκη μακριά από 
τρόφιμα. 
Δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα απορρυπαντικά ή 
απολυμαντικά, ούτε με χλώριο. 
 
Αδειοδοτήσεις από Ελεγκτικές Αρχές 
Η Εταιρεία μας έχει αδειοδοτηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό 
Φαρμάκων για την δυνατότητα παραγωγής απολυμαντικών 
ουσιών σε υγρή μορφή (Αριθμός αδείας 94928/10-09-2018) 
Το συγκεκριμένο απολυμαντικό έχει περάσει επιτυχώς τα τεστ 
αποτελεσματικότητας που προβλέπονται από την Ενωσιακή 
Νομοθεσία και ο σχετικός φάκελος έχει κατατεθεί στον ΕΟΦ  
(αριθμ. πρωτ. 81519/07-08-2020) 
 
Διαθέσιμες συσκευασίες 
Πλαστικά δοχεία των  5 L 
 
Διατηρησιμότητα 
Τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία εμφιάλωσης 
 


