
ASEPTANIOS AD

Απολύμανση      
δια μέσου αέρα

• Χωρίς  αλδεΰδες και βαρέα μέταλλα
• Προϊόν  με βάση το υπεροξικό οξύ:

εμποδίζει τη διάβρωση
• ASEPTANIOS AD – AEROSEPT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
• Ευρύ  φάσμα δράσης από τα 30

λεπτά
• Δεν αφήνει υπολείμματα ή λεκέδες

μετά τη νεφελοποίηση

ΑΠΛΟ
• Έτοιμο προς χρήση
• Ο χρόνος διάχυσης υπολογίζεται

αυτόματα από τις συσκευές AEROSEPT
COMPACT 250 και AEROSEPT 500

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δια μέσου του αέρα απολύμανση καθαρών επιφανειών και 
εξοπλισμού. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Για χρήση χωρίς ανθρώπινη παρουσία
• Διαυγές, άχρωμο διάλυμα
• Για χρήση με τις συσκευές νεφελοποίησης

AEROSEPT COMPACT 250 και AEROSEPT 500
• Κατανάλωση: 7 ml / m3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

COMPACT 250 / AEROSEPT 500
αποτελεσματική διαδικασία σύμφωνα
με το πρότυπο NF T 72-281



ASEPTANIOS AD

GB2122-200414-Photos non contractual

1, rue de l'Espoir
59260 Lezennes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax: +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

Απολύμανση δια μέσου του αέρα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Χρήση χωρίς ανθρώπινη παρουσία !
1. Τοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή AEROSEPT COMPACT 250 / AEROSEPT 500. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία γωνία του δωματίου που έχετε 

προηγουμένως καθαρίσει. Επιλέξτε το πρόγραμμα σύμφωνα με το μέγεθος του δωματίου που πρόκειται να απολυμανθεί.

2. Ξεκινήστε τη συσκευή AEROSEPT COMPACT 250 / AEROSEPT 500 και φύγετε από το δωμάτιο. Προκαθορισμένη καθυστέρηση έναρξης στο 1 
λεπτό (ρυθμιζόμενη από 1 λεπτό έως 9 ώρες).

3. Η διάχυση ξεκινά.  Ο χρόνος διάχυσης υπολογίζεται αυτόματα ανάλογα με το επιλεγμένο μέγεθος του δωματίου.

4. Τηρήστε τον χρόνο επαφής ανάλογα με το απαιτούμενο φάσμα δράσης.  Εισέλθετε στο δωμάτιο με προστατευτική μάσκα.

5. Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο προτού επαναχρησιμοποιήσετε τον χώρο (συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας και τον επιστημονικό 
φάκελο του προϊόντος). 

Σημείωση: Συμβουλευθείτε την LABORATOIRES ANIOS για επιβεβαίωση της συμβατότητας του προϊόντος με υλικά  ευαίσθητα σε οξειδωτικούς 
παράγοντες.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Σταθεροποιημένο διάλυμα υπεροξικού οξέος (N° CAS 
79-21-0 : +/- 1200 ppm) και υπεροξείδιο  του υδρογόνου. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Επικίνδυνο - Σεβαστείτε τις οδηγίες χρήσης (Συστάθηκαν 
σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την 
ταξινόμηση κα την επισήμανση των χημικών προϊόντων). 
Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα βιοκτόνα.  Διαβάστε την ετικέτα 
και τις πληροφορίες που αφορούν το προϊόν πριν από κάθε 
χρήση. Αποθήκευση: μεταξύ  +5°C και +35°C σε κάθετη θέση.  
Βιοκτόνο που προορίζεται για την απολύμανση επιφανειών 
(Ομάδα 1 - ΤΠ2)  - χρήση από επαγγελματίες αποκλειστικά.

4 δοχεία των 2 λίτρων.........................................2122.724

4 δοχεία των 5 λίτρων 
με σωλήνα αναρρόφησης ................................2122.795

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠEΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224 
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718 
Email: direct@pcosmidis.gr •  Web site: www.pcosmidis.gr
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ EN ISO 9001:2015 KAI ∆Υ8δ/1348

Όλες οι αντιµικροβιακές δράσεις του προϊόντος περιέχονται στον επιστηµονικό φάκελο που 
είναι διαθέσιµος µετά από αίτηµα.

Το διάλυμα ASEPTANIOS AD είναι βακτηριοκτόνο (EN 1040, EN 1276, EN 13697), ζυμοκτόνο
 (EN 1275, EN 1650, EN 13697), μυκοβακτηριοκτόνο (EN 14348, EN 13697), ιοκτόνο (EN 
14476), σποροκτόνο (EN 13704).
Η διαδικασία  ASEPTANIOS AD - AEROSEPT COMPACT 250 είναι αποτελεσματική σύμφωνα 
με το Γαλλικό πρότυπο NF T 72-281 - 7ml / m³ - 55°C.

Ο συνδυασμός του απολυμαντικού ASEPTANIOS AD και της συσκευής 
AEROSEPT 500 είναι μία αποτελεσματική διαδικασία σύμφωνα με το Γαλλικό 
Πρότυπο NFT 72-281 (βακτηριοκτονία, μυκοβακτηριοκτονία, 
ζυμοκτονία/μυκητοκτονία, ιοκτονία, σποροκτονία,
σε δοσολογία εφαρμογής 7ml/m3, στους 55°C. 

Δραστικό έναντι

Βακτήρια
•Pseudomonas aeruginosa
•Staphylococcus aureus
•Escherichia coli
•Enterococcus hirae 

Ζύμες
•Candida albicans 

Μύκητες
•Aspergillus niger 

Ιοί
•Poliovirus
•Adenovirus
•MNV 

Σπόροι
•Bacillus subtilis 

AEROSEPT 500 :
7ml/m³ στους +20°C

Μείωση κατά Χρόνος επαφής

Μυκοβακτήρια

≥ 6 log 30 λεπτά

≥ 6 log 15 λεπτά

≥ 6 log

≥ 4 log

≥ 4 log 60 λεπτά

≥ 6 log 60 λεπτά

120 λεπτά

120 λεπτά


