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Απολυμαντικό Καθαριστικό 
Δαπέδων γενικής χρήσης με 
βάση τη νανοτεχνολογία

Προϊόν:
DeSalin Lime

Εφαρμογές:
• Απολυμαντικό Καθαριστικό 
δαπέδων
• Για δύσκολους λεκέδες
• Ιδανικό για καθημερινή χρήση
• Δεν ενδείκνυται για ξύλινα 
δάπεδα

Πλεονεκτήματα:
• Περιέχει Τεταρτοταγή Άλατα του
Αμμωνίου και νανοδομημένο 
Υδροξείδιο Ασβεστίου ως 
αντιμικροβιακούς παράγοντες 
ισχυρής απολύμανσης
• Περιέχει μίγμα κατιονικών και 
μη ιονικών επιφανειοδραστικών 
για βαθύ καθαρισμό
• Ελεύθερο χλωρίνης, αλκοόλης 
και υπεροξειδίων
• Εφαρμόζεται χωρίς σαπούνι
• Δεν απαιτείται ξέβγαλμα με 
νερό
• Συμπυκνωμένη σύνθεση - 
αραιώνεται 10 φορές τον αρχικό 
του όγκο για οικονομία στη χρήση
• Ιδανικό για μάρμαρα και 
ευαίσθητες επιφάνειες δαπέδων
• Αφήνει δροσερή αίσθηση 
λεμονιού
• Συμβατό με συστήματα HACCP
• Βιοδιασπώμενη σύνθεση

Συσκευασία:
• 500ml HDPE Μπουκάλι
• 1L HDPE Μπουκάλι
• 3L HDPE Μπιτόνι

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 των 
σκληρών δαπέδων χαμηλού πορώδους (μάρμαρα, πλακάκια), η NanoPhos ανέπτυξε ένα 
πολυδύναμο καθαριστικό που τα έχει όλα: νάνο υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH)2) 
για αντιμικροβιακή προστασία, Τεταρτοταγή Άλατα Αμμωνίου για απολύμανση ευρείας 
δράσης και ειδικά επιφανειοδραστικά για την απομάκρυνση οποιασδήποτε λιπαρής κηλίδας 
ή βρωμιάς.
Ολιστική Δράση: Απολύμανση & Καθαρισμός με "Πράσινο Χαρακτήρα": Όλα 
οι δραστικές ουσίες του DeSalin Lime είναι βιοαποικοδομήσιμες και δεν επιβαρύνουν το 
περιβάλλον. Το DeSalin Lime είναι συμπυκνωμένη σύνθεση (αραιώνεται μέχρι 10 φορές 
τον αρχικό της όγκο) και αφήνει μια δροσερή αίσθηση λεμονιού. Ελεύθερο χλωρίνης και 
υπεροξειδίων. Δεν περιέχει οσμές χλωρίνης. Ιδανικό για μαρμάρινες επιφάνειες, αφού τα 
νανοσωματίδια υδροξειδίου του ασβεστίου "θρέφουν" το μικροπορώδες του μαρμάρου και 
ενισχύουν την αντοχή του.
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:
Συνιστάται για τον καθαρισμό και την απολύμανση σκληρών δαπέδων (π.χ. πλακίδια, 
μάρμαρα). Αποφεύγετε την εφαρμογή σε ξύλινα δάπεδα. Αραιώνεται 10 φορές τον αρχικό 
του όγκο. Αναμίξτε 1/2 ποτήρι (120mL) του DeSalin Lime σε 1,5L νερού. Μην επιτρέπετε 
το αναραίωτο καθαριστικό να παραμένει στην επιφάνεια περισσότερο από 30 λεπτά. Για 
επίμονους λεκέδες, εφαρμόστε αναραίωτο και απομακρύνετε αμέσως μετά τη διαδικασία 
καθαρισμού.

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

DeSalin Lime
Βιοδιασπώμενο Απολυμαντικό Καθαριστικό 

Νανοτεχνολογίας για Δάπεδα

Το DeSalin® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NanoPhos ΑΕ
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