
SURFANIOS Premium

Καθαρισµός και απολύµανση δαπέδων, τοίχων, ιατρικού εξοπλισµού 
και µη επεµβατικών ιατρικών συσκευών.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

0,25%

Απορρυπαντικό 
απολυμαντικό 
για δάπεδα και 
επιφάνειες

• Διπλή δράση:  συνδυασμός
απορρυπαντικής και
απολυμαντικής δράσης σε μία
διαδικασία

• Δραστικό έναντι βακτηρίων
και μυκήτων απομονωμένων
από νοσοκομειακό
περιβάλλον

• Προϊόν χωρίς αλδεϋδες
• Βέλτιστο οικολογικό και
τοξικολογικό προφίλ

• Διάλυµα πράσινου χρώµατος
• pH συµπυκνωµένου προϊόντος: 11.2
• pH διαλύµατος (δοσολογία 0,25%): περίπου 8
• Πυκνότητα: 1.007
• Δείκτης διάθλασης: 1.3587 ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ

ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΛΥΣΗ
20 ml > 8 ΛΙΤΡΑ
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Απορρυπαντικό και απολυµαντικό για δάπεδα και επιφάνειες
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
SURFANIOS Premium

500 φακελίσκοι, 20 ml έκαστος............................................Κωδ. 1917.129
12 δοχεία του 1L  ........................................................................Κωδ. 1917.092
4 δοχεία των 5 L με 1 δοσομετρική αντλία των of 20 ml........Κωδ. 1917.036

SURFANIOS Premium
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Όλη η αντιµικροβιακή δράση του προϊόντος εμπεριέχεται στον 
επιστηµονικό φάκελο που είναι διαθέσιµος µετά από αίτηµα.
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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

Επικίνδυνο - σεβαστείτε τις προφυλάξεις κατά τη χρήση 
(Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς 
κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των 
χημικών προϊόντων). Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με 
προσοχή. Πριν από κάθε χρήση, διαβάστε την ετικέτα και τις 
πληροφορίες που αφορούν το προϊόν. Φυλάσσεται μεταξύ + 5 
° C και + 35 ° C. Βιοκτόνο προϊόν που χρησιμοποιείται για την 
απολύμανση επιφανειών (Ομάδα 1-ΤΠ 2) και ιατροτεχνολογικό 
προϊόν κατηγορίας IIa - προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

N-(3-αμινοπροπυλο)- Ν-δωδεκυλοπροπανο-1,3 διαμίνη – CAS N
° 2372-82-9 (51 mg/g), Διδεκυλο διμεθυλο χλωριούχο αμμώνιο– 
CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g),     έκδοχα.

5 min.

Βακτήρια 5 min.
15 min.

       

EN 1040, EN 13727
EN 13697
BMR σύμφωνα με EN 13697

Mycobacterium terrae : 
EN 14348, EN 14563

EN 1275, EN 13624

EN 13697

HIV-1, PRV (υποκ. HBV), BVDV 
(υποκ. HCV), HSV, Rotavirus, 
Vacciniavirus

Ιούς

Χρόνος επαφής

 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό σε Πρότυπα

15 min.
Μυκοβακτήρια 60 min./0.25%

30 min./0.5%    

15 min.

30 min./0.25%
15 min./0.5%

Μύκητες EN 1275

EN 13697

15 min.

30 min.

Coronavirus (υποκ.SRAS) 15 min.

5 min.

Ζύμες
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Γεμίστε ένα∞ κουβά για το απολυμαντικό και 
ένα κουβά για το ξέβγαλμα με 8 λίτρα νερό 
τον κάθε ένα. Δοσολογία 0,25% : Προσθέστε 
μια δόση με 20 ml SURFANIOS PREMIUM 
στον κουβά του απολυμαντικού. 

Προχωρήστε στον καθαρισμό 
σύμφωνα με το διάγραμμα:  απ  
τις άκρες του δωματίου προς την 
έξοδο. Δεν χρειά⁄εται ξέπλυμα 
εκτός εάν οι επιφάνειες έρ’ ονται 
σε επαφή με το δέρμα ή τις 
βλεννογόνου .

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

Ξεβγάζετε και στύβετε την κεφαλή της 
σφουγγαρίστρας πριν να την βουτήξετε 
στον κουβά του απολυμαντικού (Μην 
βάζετε το τρόλεϋ καθαρισμού μέσα στο 
δωμάτιο, πρέπει να παραμένει στον 
διάδρομο). 

Αλλάζετε την κεφαλή της 
σφουγγαρίστρας μετά τον 
καθαρισμό κάθε περιοχής και 
ανανεώνετε ταυτόχρονα το 
καθαριστικό διάλυμα και το 
νερό  ξεβγάλματος. 
Τοποθετείτε την λερωμένη 
κεφαλή της σφουγγαρίστρας σε 
κατάλληλο δοχείο.




