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CHEMIPHARM DES NEW  
                                 

Απολυμαντικό επιφανειών χωρίς αλδεΰδες   
  
Το Chemipharm  Des New  είναι άοσμο συμπυκνωμένο υγρό, γενικής χρήσης για τον 
καθαρισμό και την απολύμανση, χωρίς  φωσφατικά και αλδεΰδες. Είναι κατάλληλο για χρήση σε 
Νοσοκομεία, θεραπευτήρια, γηροκομεία, βρεφοκομεία, βιομηχανίες τροφίμων, κομμωτήρια, 
ινστιτούτα αισθητικής, σάουνες, ντούς, αποδυτήρια, περιβάλλοντες χώρους πισίνας, και 
οποιονδήποτε χώρο όπου η απολύμανση είναι απαραίτητη. 
 
Το Chemipharm  Des New  περιέχει πολλαπλές ενώσεις τεταρτοταγών αλάτων αμμωνίου που 
το κάνουν ευρέως αποτελεσματικό ακόμα και σε βακτήρια που αποκτούν ανοχή στα κοινά 
απολυμαντικά, ως εκ τούτου δεν απαιτεί αντικατάσταση μετά από κάποιο διάστημα.   
 
Έχει ευρύ μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο  φάσμα. Καταστρέφει Gram+ και Gram- 
βακτήρια και αδρανοποιεί  ιούς. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά των 
δερματόφυτων, των ζυμομυκήτων και των μυκήτων της μούχλας.  
 

 
Λόγο της περιεκτικότητας σε επιφανειοδραστικά το Chemipharm  Des New  έχει και καθαριστική ιδιότητα. Είναι κατάλληλο για 
χρήση σε βρεφοκομεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς για την απολύμανση των επιφανειών που είναι ανθεκτικές στο νερό 
συμπεριλαμβανομένου και των παιχνιδιών. Στην περίπτωση χρήσης σε παιχνίδια συνίσταται ξέπλυμα μετά τη χρήση.  
 
Το προϊόν είναι ασφαλές για το περιβάλλον και βιοδιασπώμενο και μπορεί να απορριφθεί στον νεροχύτη. Δεν είναι επιβλαβές για  
τα άτομα που παραβρίσκονται στον χώρο, καθώς κάθε  αλλεργιογόνος παράγοντας έχει μειωθεί στο ελάχιστο. 
 
pH (συμπυκνωμένο): 11  /   pH (αραιωμένο): 9 

 

 
   
 

Χρήση:  Αραιώστε 0,3 - 1% / lt νερού για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων ( πατώματα, πόρτες, παράθυρα) και των 
επίπλων. Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.   
 

Είναι αποτελεσματικό για την εξάλειψη των μυκητιακών ασθενειών των ποδιών και ενδείκνυται  ιδιαίτερα για τον καθαρισμό και την 
απολύμανση χώρων σάουνας, κοινόχρηστα ντους και καμπίνες, χώρους πισίνας, καθώς και μπανιέρες με αραίωση 1%. 
 

Κατά τη διάρκεια της ιατρικής θεραπείας των μυκητιάσεων των νυχιών και έξι μήνες μετά τη θεραπεία συνιστάται να πλένετε 
κάλτσες και καλσόν με διάλυμα 0,3%. 

 

   
 
Χρόνος δράσης:  0.3% - 10 min  &  0.5% -  5 min 
Για πολύ μολυσμένες επιφάνειες :   1% - 30 min   
 
 
 
 

ΕΝΕΡΓΑ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:  Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου  7%,  ανθρακικό νάτριο, μη-ιονικά επιφανειοδραστικά   5-15%,  σύμπλεγμα 
παραγόντων φόρμουλας.      
 

 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ:   12 ΤΕΜ X 1 LT   /   3 X 5 LT   
  

 
 

 
Το προϊόν έχει γνωστοποιηθεί στο  Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με το Ν 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7.04.2014) 
 
 
Κατασκευάζεται στην Εσθονία από την εταιρεία CHEMI-PHARM. Εισάγεται και κυκλοφορεί με την εργοστασιακή συσκευασία. Συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
EN 1040, EN 1275, EN 1276. Η κατασκευαστική διαδικασία έχει γίνει με βάση τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001.  Φέρει σήμανση CE σε 
συμφωνία με την οδηγία Ιατροτεχνολογικών Συσκευών. 


