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ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ COVID-19
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Γενικές πληροφορίες για 

τον κοροναϊό 

(Corona Viurs)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΑΪΟ
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▪ Ο πρόσφατος κοροναϊός είναι μια μεταλλαγμένη εκδοχή 

του γενικού ιού Corona, ο οποίος είναι ένας επικαλυμμένος 

ιός.

▪ Οι ιοί προέρχονται συνήθως από πολυάριθμους τύπους και 

είδη που δεν εξετάζονται ξεχωριστά. Ο εν λόγω ιός, 2019-

nCOV, αναγνωρίστηκε πρόσφατα και χρειάζεται χρόνος για 

να διεξαχθεί δοκιμή αποτελεσματικότητας κατά αυτού.

▪ Εξαιτίας αυτού, οι δοκιμές διεξάγονται με γνωστά 

αντιπροσωπευτικά είδη, τα οποία είναι γνωστό ότι 

απαιτούν (= δύσκολο να απενεργοποιηθούν) απολύμανση.

▪ Από αυτή τη δοκιμή μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα 

ότι ένας παρόμοιος τύπος ιού μπορεί να απενεργοποιηθεί 

επίσης.
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Υγρή απολύμανση
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ΛΥΣΗ KÄRCHER



Η πιο αξιόπιστη πρόληψη για μόλυνση

ΥΓΡΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
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▪ Το απολυμαντικό καθαριστικό RM 732, καθώς και 

το απολυμαντικό RM 735 έχουν αποδειχθεί ότι 

έχουν περιορισμένη ιοκτόνος δράση. Αυτό 

σημαίνει ότι είναι αποτελεσματικά έναντι 

επικίνδυνων ιών, και πολύ πιθανό αποτελεσματικά 

ενάντια στον Κοροναϊό. 

▪ Προς το παρόν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 

απόλυτα ότι τα RM 732 και RM 735 είναι 

αποτελεσματικά έναντι του Κοροναϊού, αλλά λόγω 

της εμπειρίας μας είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι.

▪ Η Kärcher συνιστά για σκληρές επιφάνειες τα δύο 

αυτά απολυμαντικά, καθώς έχουν δείξει "ιοκτόνο

δράση έναντι επικαλυμμένων ιών" όπου 

συγκαταλέγεται και ο κοροναϊός.

Disinfectant Cleaner RM 732

(5 L: 6.295-596.0; 200 L: 6.295-417.0)

Disinfectant RM 735

(5 L: 6.295-597.0; 200 L: 6.295-576.0)
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Σωστή διαδικασία 

καθαρισμού και 

απολύμανσης
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Καθαριστικά υγρά και μέσα καθαρισμού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
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▪ Το πιο σημαντικό για τη διαδικασία απολύμανσης είναι η 

διαδικασία καθαρισμού πριν την εφαρμογή.

Για παράδειγμα

▪ PressurePro Active Cleaner, alkaline RM 81                          

6.295-556.0

▪ PressurePro Active Cleaner, neutral RM 55                  

6.295-090.0

▪ PressurePro Active Cleaner, acidic RM 25                  

6.295-113.0

▪ SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C/R eco!perform                   

6.295-681.0, 6.295-686.0 

▪ SanitPro Daily Cleaner CA 20 C/R eco!perform

6.295-679.0, 6.295-685.0 

▪ Premium microfibre cloth, red / blue                                   

3.338-272.0 / 3.338-274.0

▪ Cleaning Agent Sprayer for RM 735                                       

6.394-255.0

▪ Spray Bottle for RM 735                                                         

6.394-844.0



Για περιοχές με έντονο ρύπο: απαιτείται καθαρισμός πριν από την απολύμανση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ RM 735
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Καθαρισμός με υψηλή πίεση:
▪ Καθαρίστε το αντικείμενο και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. 

▪ Αφήστε να στεγνώσει.

▪ Ρυθμίστε τη δόση στη συσκευή, χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο 

με κρύο νερό.

▪ Εφαρμόστε στην επιφάνεια το προϊόν.

▪ Αφήστε να δράσει.

▪ Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με οδηγίες.

▪ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

▪ Σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε καλά με 

πόσιμο νερό

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. 

Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις 

πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση.

Μονάδα ψεκασμού:
▪ Καθαρίστε το αντικείμενο και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. 

▪ Αφήστε να στεγνώσει.

▪ Συνδυάστε το προϊόν με την κατάλληλη δόση σε καθαρό νερό.

▪ Εφαρμόστε στην επιφάνεια το προϊόν.

▪ Αφήστε να δράσει.

▪ Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με οδηγίες.

▪ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

▪ Σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε καλά με 

πόσιμο νερό.

Χειρονακτικός καθαρίσμός με δοχείο spray και πανί:
▪ Καθαρίστε το αντικείμενο και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

▪ Σκουπίστε την επιφάνεια και αφήστε τη να στεγνώσει.

▪ Συνδυάστε το προϊόν με την κατάλληλη δόση σε καθαρό 

νερό.

▪ Εφαρμόστε στην επιφάνεια το προϊόν.

▪ Αφήστε να δράσει.

▪ Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με οδηγίες.

▪ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και χρησιμοποιήστε διαφορετικό 

πανί.

▪ Σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε καλά με 

πόσιμο νερό.



Για περιοχές με ήπιο ρύπο: Καθαρισμός και απολύμανση σε ένα βήμα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ RM 732
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Καθαρισμός με υψηλή πίεση :
▪ Ρυθμίστε τη δόση στη συσκευή, χρησιμοποιήστε το προϊόν 

μόνο με κρύο νερό.

▪ Εφαρμόστε στην επιφάνεια το προϊόν.

▪ Αφήστε να δράσει.

▪ Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με οδηγίες.

▪ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

▪ Σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε καλά με 

πόσιμο νερό

Μονάδα ψεκασμού:
▪ Συνδυάστε το προϊόν με την κατάλληλη δόση και καθαρό 

νερό.

▪ Εφαρμόστε στην επιφάνεια το προϊόν.

▪ Αφήστε να δράσει.

▪ Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με οδηγίες.

▪ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

▪ Σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε καλά με 

πόσιμο νερό.

Χειρονακτικός καθαρίσμός με δοχείο spray και πανί :
▪ Καθαρίστε το αντικείμενο και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.

▪ Σκουπίστε την επιφάνεια και αφήστε τη να στεγνώσει.

▪ Συνδυάστε το προϊόν με την κατάλληλη δόση με καθαρό 

νερό.

▪ Εφαρμόστε στην επιφάνεια το προϊόν.

▪ Αφήστε να δράσει.

▪ Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με οδηγίες.

▪ Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και και χρησιμοποιήστε 

διαφορετικό πανί.

▪ Σε εφαρμογές επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε καλά με 

πόσιμο νερό.

Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. 

Πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις 

πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Οι κοροναϊοί (CoV) είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών που προκαλούν ασθένειες 

όπως το κοινό κρυολόγημα έως και πιο σοβαρές ασθένειες, όπως το 

αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV) και το σοβαρό οξύ 

αναπνευστικό σύνδρομο (SARS-CoV). 

Το 2019-nCOV είναι ένα νέο στέλεχος του Ιού που δεν έχει εντοπιστεί και 

εξεταστεί προηγουμένως. Ωστόσο, λόγω της γενικής ευαισθησίας των κοροναϊών 

στη χημική απολύμανση, υπάρχουν διαθέσιμες λύσεις για την πρόληψη της 

μετάδοσης και της μόλυνσης. 

Η Kärcher προσφέρει για σκληρές επιφάνειες, με απολυμαντική και καθαριστική 

δράση το RM 732 και για απολυμαντική δράση το RM 735. Και τα δύο 

απολυμαντικά της Kärcher έχουν δείξει "ιοκτόνο δράση έναντι επικαλυμμένων 

ιών" όπου συγκαταλέγεται και ο κοροναϊός.



MAKE A DIFFERENCE

THANK YOU
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