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TUNE THE NANOWORLD TO SERVE THE MACROWORLD

Ag

Απολυμαντικό Καθαριστικό 
Εκνεφωτών για μαζικές 
απολυμάνσεις χώρων, με βάση τη 
νανοτεχνολογία

Προϊόν:
DeSalin Mas

Εφαρμογές:
• Απολυμαντική σύνθεση για 
ψεκασμό εκνέφωσης μονάδων ULV 
ή Ηλεκτροστατικού ψεκασμού, σε 
περιορισμένες ή ανοικτές αστικές 
περιοχές.
• Εξαλείφει Μικρόβια και Βιοφιλμ 
(Βιοεναποθέσεις και αποικίες 
μικροοργανισμών)

Πλεονεκτήματα:
• Περιέχει Τεταρτοταγή Άλατα του
Αμμωνίου και νάνο-ιόντα Αργύρου 
ως αντιμικροβιακούς παράγοντες 
ισχυρής απολύμανσης
• Γρήγορη δράση (10min)
• Συμβατό με συσκευές εκνέφωσης 
Ultra Low Volume (ULV) και Electro-
static spraying fogging
• Δεν αφρίζει, εξατμίζεται εύκολα.
• Συμπυκνωμένη σύνθεση - 
αραιώνεται 10 φορές τον αρχικό του 
όγκο για οικονομία στη χρήση
• Χωρίς οσμές χλωρίνης 
• Ελεύθερο χλωρίνης, αλκοόλης και 
υπεροξειδίων
• Δε χρειάζεται ξέβγαλμα με νερό
• Μη διαβρωτικό ή επικίνδυνο
• Συμβατό με συστήματα HACCP
• Βιοδιασπώμενη σύνθεση

Συσκευασία:
• 3L HDPE Μπιτόνι
• 10L HDPE Μπιτόνι

DeSalin Mas
Βιοδιασπώμενο Απολυμαντικό 

Νανοτεχνολογίας για Μονάδες Εκνέφωσης

Ag

Το DeSalin® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos ΑΕ

Η νανοτεχνολογία υλοποιεί μικρά θαύματα καθημερινά: Ενισχύει τα συνηθισμένα, συμβατικά 
υλικά και τα μετατρέπει σε καθαριστικά υψηλής απόδοσης και αντιμικροβιακά, 
απολυμαντικά υλικά ενάντια σε βακτήρια, ιούς και μύκητες. Για την περίπτωση της μαζικής 
απολύμανσης επιφανειών με χρήση εκνεφωτών, η NanoPhos ανέπτυξε ένα πολυδύναμο 
καθαριστικό που τα έχει όλα: νάνο-ιόντα αργύρου  για αντιμικροβιακή προστασία και 
Τεταρτοταγή Άλατα Αμμωνίου για απολύμανση ευρείας δράσης.
Ολιστική Υγιεινή και Προστασία: Τα εκνεφώμενα σωματίδια του DeSalin Mas εξασφαλίζουν 
τη θανάτωση μικροβίων. Μια ολιστική προσέγγιση με χαρακτήρα απολύμανσης. Για ULV ή 
ηλεκτροστατικό ψεκασμό εκνέφωσης σε περιορισμένους χώρους (διαμερίσματα, γραφεία, 
αποθηκευτικοί χώροι), απουσία ανθρώπινης ή ζωικής παρουσίας. Η εκνέφωση με DeSalin Mas 
αποτελεί μέρος  της αποκατάστασης, της απολύμανσης και πρωταρχικού ελέγχου επιμολύνσεων. 
Η εκνέφωση θεωρείται διαδικασία απολύμανσης σε χώρους που μπορούν να κλείσουν ερμητικά, 
τουλαχιστον για μικρό χρονικό διάστημα μίας ώρας, έτσι ώστε το εκνέφωμα να περιορίζεται 
στην περιοχή που απολυμαίνεται. Ελεύθερο χλωρίνης και υπεροξειδίων. Δεν περιέχει οσμές 
χλωρίνης. 
Συμβατό με συστήματα HACCP, με πιστοποιήσεις ISO EN 1276:2019 (Chemical disinfectants and antiseptics. Quan-
titative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, 
industrial, domestic and institutional areas.), ISO EN 1650:2019 (Chemical disinfectants and antiseptics. Quantitative 
suspension test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in 
food, industrial, domestic and institutional areas.) και ISO EN 14476:2013+A2:2019 (Chemical disinfectants and 
antiseptics. Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area.)

Εφαρμογή:
Το DeSalin Mas αραιώνεται έως και 10 φορές τον αρχικό του όγκο. Ανακατέψτε 1/2 ποτήρι 
(120 mL) DeSalin Mas σε 1,5L νερού. Γεμίστε το καθαρό δοχείο της συσκευής εκνέφωσης 
με το αραιωμένο προϊόν. Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή εκνέφωσης, σφραγίστε όλα τα 
παράθυρα και τις πόρτες. Εφαρμόστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εκνεφωτή.  
Μην εισέρχεστε στο χώρο εφαρμογής έως ότου το εκνέφωμα έχει "κατακαθήσει". Αερίστε 
σχολαστικά μετά την εφαρμογή και πριν από την επανάχρηση του χώρου εφαρμογής. Μην 
χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό κατά την εκνέφωση. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Ασφάλεια:
Διαβάστε την ετικέτα του περιέκτη και το σχετικό δελτίο ασφαλείας.
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