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ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Για τον καθαρισµό και την ταυτόχρονη απολύµανση με μία κίνηση γενικών χώρων, 
εργαστηριακών σκευών, ειδών υγιεινής, χώρων προετοιµασίας τροφίµων, σφουγγαρίστρων 
και πανιών καθαρισµού. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα δισκία ΒIOSPOT DETERGENT SANITISER 3,25 G (1,7 G NaDCC) κατά την διάλυσή τους 
σε καθαρό νερό αποδεσµεύουν ενεργό χλώριο που καταστρέφει όλα τα gram+ και gram- 
βακτήρια, µύκητες, µυκοβακτηρίδια, ιούς και σπόρους. Κάθε ένα δισκίο αποδεσµεύει 
1000 ppm ενεργό διαθέσιµο χλώριο ανά λίτρο νερού, ακόµα και µετά από 3 χρόνια αποθήκευ- 
σης. Χρησιµοποιείστε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό και προσθέστε τον αντίστοιχο αριθµό 
δισκίων στη σωστή ποσότητα καθαρού νερού βρύσης. Όταν το δισκίο διαλυθεί πλήρως, το 
διάλυμα είναι έτοιµο προς χρήση. Χλιαρό νερό ή ανάδευση επιταχύνει την διάλυση. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΧΛΩΡΙΟΥ 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εργαστηριακά σκεύη  2.500 ppm 5 δισκία σε 2 λίτρα νερό. Βυθίστε όλη νύχτα. 

Ειδικοί χώροι 
(χειρουργεία, 
νοσηλευτικοί χώροι) 

2.000 ppm 2 δισκία σε 1 λίτρο νερό. Χρόνος επαφής 15 
λεπτά. Καθαρίστε τις επιφάνειες με πανί μιας 
χρήσης βουτηγμένο στο διάλυμα ή με τη 
μέθοδο διπλού κουβά.   

Είδη υγιεινής (λεκάνες, 
νιπτήρες, αποχετεύσεις)  

400 ppm 1 δισκίο σε 2,5 λίτρα νερό. Ρίξτε το διάλυμα 
στα είδη υγιεινής όταν δεν χρησιµοποιούνται. 

Χώροι τροφίµων, 
κοινοί χώροι 

200 ppm 1 δισκίο σε 5 λίτρα νερό. Χρόνος επαφής 15 
λεπτά. Οι επιφάνειες μετά τη χρήση του
προϊόντος πρέπει να ξεπλένονται. 

Σφουγγαρίστρες, 
πανιά καθαρισµού 

60 ppm 
1 δισκίο σε 16,6 λίτρα νερό. Βυθίστε για  30 λεπτά.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ 100g ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 30% και περισσότερο λευκαντικός παράγοντας µε  
βάση το χλώριο (NaDCC), <5% ανιονικά τασιενεργά 

Παράγεται στην Αγγλία για την  
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ.:210 4838224, Fax.: 210 4838547  
e-mail: direct@pcosmidis.gr, website: www.pcosmidis.gr 

Αριθµός παρτίδας και ηµεροµηνία λήξης αναγράφονται στη συσκευασία. 

ΚΑΘΕ ΔΙΣΚΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1,7 g ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ 
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• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
• Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της 

αναπνευστικής οδού.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Μακριά από παιδιά. Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε 
γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον
να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Επιπρόσθετες πληροφορίες: Προσοχή: Το διάλυμα μπορεί να αποχρωματίσει τα 
υφάσματα. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. Μόνο για επαγγελματική 
χρήση. 

Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσεως / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

• Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα 
• Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον. Μαζέψτε το προϊόν που 
χύθηκε.  
• Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
• Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. 
Φυλάσσεται κλειδωμένο σε μέρος χωρίς υγρασία. 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ε.Ο.Φ.: 46937/20 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ: 650 g ανά δοχείο

 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  
ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 

ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαρισμός και απολύμανση 
με τασιενεργά συστατικά

200 δισκία x 1,7 g NaDCC

Π. ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ

ΧΗΜ ΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤ ΙΚΑ  
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UFI: 2AP9-8MK0-X20A-0HSK




