SPRAY DISINFECTION SYSTEM • Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΏΝ, ΙΏΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΊΩΝ

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΔΥΣΤΥΧΏΣ ΟΙ ΜΟΛΎΝΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΈΞΑΡΣΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ ΔΕ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΎΝ.

ΔΙΑΚΌΠΤΕΤΑΙ Η ΑΎΞΗΣΗ ΚΑΙ
Η ΔΙΑΣΠΟΡΆ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ ?
Μετρά όπως το LOCKDOWN στη χώρα μας,
στην Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ και
παγκοσμίως, βοηθούν?

Εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία,
χώροι διαμονής, παραλίες, κινηματογράφοι, χώροι
ψυχαγωγίας, οδοντίατροι, κομμωτήρια, σαλόνια
ομορφιάς, ιατρικά κέντρα και άλλα καταστήματα
υπηρεσιών και προϊόντων πρέπει να είναι ανοιχτά
στο κοινό.
Οι αρμόδιες για την υγεία αρχές κάθε χώρας
συστήνουν οι επιφάνειες στους χώρους που
συναθροίζεται πληθυσμός, να απολυμαίνονται
πολλές φορές ημερησίως και στις περισσότερες
περιπτώσεις κάθε φορά που υπάρχει νέος είτε
χρήστης, είτε πελάτης.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η απολύμανση των επιφανειών είναι χρονοβόρα, δύσκολη και κουραστική εργασία,
ειδικά αν κάποιος ακολουθεί τις ίδιες πρακτικές συνέχεια, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές
μεθόδους με δοχεία υγρού και ψεκαστήρα και κατόπιν σκουπίσματα με πανιά.
Ιοί, βακτήρια και παθογόνοι μικροοργανισμοί που εισέρχονται σε πολύ μικρές γωνίες και
ρωγμές στις επιφάνειες και αιωρούνται στην ατμόσφαιρα, όπου ο απλός ψεκασμός ή
το σκούπισμα πανιού δεν είναι αποτελεσματική απολυμαντική λύση και διαδικασία.
Αλλά το σημαντικότερο δεν καλύπτει πλήρως τις επιφάνειες αλλά και την ατμόσφαιρα
τού χώρου σε μία απλή και μόνη εφαρμογή.

SYSTEM

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

Χρήση χωρίς
καλώδια,
φορητό,
ελαφρύ (μόνο
1 Kg)* και
εύχρηστο
*χωρίς το υγρό

Εξοικονόμηση
χρόνου

Απολύμανση μεγάλων
περιοχών σε σύντομο
χρονικό διάστημα με
την τεχνολογία της
ατμοποίησης, που σας
επιτρέπει να καλύπτετε
όλες τις επιφάνειες
αποτελεσματικά,
μεγιστοποιώντας
το ποσοστό
αποτελεσματικότητας
του απολυμαντικού και
του χρόνου επίτευξης

Καθαρισμός 3600
Χώροι και
επιφάνειες
απολυμαίνονται
πλήρως

Μειώνει το κόστος
εργασίας και
ελαχιστοποιεί
το χρόνο
επαναλειτουργίας
των χώρων, η
αποτελεσματικότητα
του απολυμαντικού
υγρού είναι η μέγιστη
ενώ το κόστος της
είναι πολύ λιγότερο
από το συγκρίσιμο
ανταγωνισμό

Απολυμαντικό
COVIKILL
πιστοποιημένο
από επίσημα
εργαστήρια για
”KILL CORONA
VIRUSES” και
εγκεκριμένο
από επίσημες
ευρωπαϊκές
αρχές και τον
ΕΟΦ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΓΑΛΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΏΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΏΡΩΝ
σχολεία
βρεφονηπιακοί σταθμοί
νοσοκομείο / κλινική
γυμναστήρια
δήμοι
πάρκα
ξενοδοχεία
διαμερίσμα
σταθμός λεωφορείων / τρένων
αεροδρόμια
πορθμεία
πλοία
κρουαζιερόπλοια
τρένα
μετρό
λεωφορεία
εμπορικά κέντρα
καταστήματα
κινηματογράφος
εστιατόριο
ταξί
ενοικίαση αυτοκινήτων
σούπερ μάρκετ
οδοντιατρείο / ιατρείο
γραφείο
κήπος / αίθριο
κλιματιστικά
... και άλλα

Διαμερίσμα

Σχολεία

Εστιατόριο

Γυμναστήρια

Νοσοκομείο

Σούπερ Μάρκετ

Σταθμός Λεωφορείων

Κήπος / Αίθριο

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ / ΥΛΙΚΆ ΣΥΣΚΕΥΉΣ &
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΌ ΥΓΡΌ
ΚΑΤΌΠΙΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΏΝ ΔΟΚΙΜΏΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το COVIGUN είναι μία μοναδική φορητή, ασύρματη συσκευή ελαφρού βάρους, που
τροφοδοτείται με τεχνολογία δημιουργίας και εκτόξευσης σπρέι, κατάλληλη για την
”ατμοποίηση” του απολυμαντικού υγρού για την καταπολέμηση ιών, βακτηρίων και
άλλων παθογόνων οργανισμών καθώς και των κορωνοϊών.
Το COVIGUN σε όλα τα εξαρτήματά του, έχει αναβαθμιστεί και τροποποιηθεί για
τα βέλτιστα αποτελέσματα απολύμανσης με τη δημιουργία ”ατμοποίησης” του
απολυμαντικού υγρού και της εκτόξευσής του ως σπρέι.
Το γεγονός το καθιστά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ για συχνή χρήση, ΔΡΑΣΤΙΚΌ στην απολύμανση,
ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ για κάθε τύπο επιφανειών και ΑΒΛΑΒΈΣ για τον άνθρωπο.
ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑΣ
λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-lon 18v 2000mAh
ΧΡΌΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ
30’ - 40’ min* (*ανάλογα τη χρήση), σε 1 φόρτιση μπαταρίας που μπορεί να καλύψει
600τ.μ. κατ’ ελάχιστο. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 90 λεπτά
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
που φορτίζει σε AC, είσοδος 100-240V, έξοδος 21.5V - 1.5A
ΜΠΑΤΑΡΊΑ
επαναφορτιζόμενης Lithium-lon 18V – 2.000mAh
με LED ένδειξης κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
ΜΟΤΈΡ
600W έξοδος / 90.000 rpm/min / μηδενικής συντήρησης μηχανή
ΔΟΧΕΊΟ ΥΓΡΟΎ / ΜΈΓΙΣΤΟ ΙΞΏΔΕΣ
περιεκτικότητας 800ml / 50 - 70 DIN/sec.
ΣΤΌΜΙΟ / ΑΚΡΟΦΎΣΙΟ
από χαλκό με αντιδιαβρωτικό ακροφύσιο διαμέτρου 0,8mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
με κατανάλωση νερού 500ml/min / Διακόπτης ενεργοποίησης συσκευής On/Off
Αφαιρούμενη Κεφαλή για Εύκολο Καθαρισμό
ΕΠΊΠΕΔΑ ΨΕΚΑΣΜΟΎ
Τροχός πίεσης για ρύθμιση της διασποράς ψεκασμού και ροής απολυμαντικού
ΒΆΡΟΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ / ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1,184 Kg / CE - GS - EMC
CoviGun + Δοχείο Υγρού + Μπαταρία + Φορτιστής
+ Κάνιστρο + Βελόνα Καθαρισμού + Έντυπο Οδηγιών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΈΝΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ
ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ, ΓΙΑ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COVI GUN ΣΕ
ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΉ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ.

ΑΣΦΑΛΉ ΧΡΉΣΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ

ΟΙ ΧΏΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΕΣ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ ΚΑΙ
ΒΑΚΤΗΡΙΔΊΩΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ
COVIGUN SYSTEM
ΕΥΧΑΡΊΣΤΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΈΧΟΥΜΕ ΌΛΑ ΤΑ
ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΆ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΝΟΥΝ
ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΤΟΥ COVIGUN SYSTEM ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ, ΒΑΚΤΗΡΙΔΊΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΘΟΓΌΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ COVIGUN SYSTEM (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ)

ΚΑΠΑΚΙ /
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
40ml

Εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων της Ελλάδας
(EOΦ AP.ΠΡΩΤ.: 32566 ΚΝΑ. ΝΡ: 652). KILLS CORONΑ VIRUSES
(πιστοποιημένο από επίσημο εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο
μικροβιολογικό εργαστήριο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρωτόκολλο δοκιμών EN 14476:2013 +A2:2019)
Το COVIKILL είναι ένα συμπυκνωμένο απολυμαντικό και κατάλληλα τροποποιημένο
προϊόν καθαρισμού για σκληρές και μαλακές επιφάνειες, βελτιστοποιημένο για την
απολυμαντική δράση του COVIGUN. Η απολυμαντική του δράση οφείλεται στην
παρουσία “Quaternary Ammonium Salt” (=άλας τετραδικού αμμωνίου). Κατάλληλο για
χρήση σε σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία και κλινικές, δημόσιους χώρους, δημόσια
μέσα μεταφοράς, γυμναστήρια, γραφεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά
καταστήματα, κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις σκληρές και μαλακές επιφάνειες,
ακόμα και σε αυτές που έρχονται σε επαφή με φαγητό. Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογής
είναι επιφάνειες κουζίνας (πάγκοι, σκεύη και επιφάνειες κοπής τροφίμων, νεροχύτες
κ.λπ.), - επιφάνειες μπάνιου (καθίσματα τουαλέτας, βρύσες κ.λπ.), αξεσουάρ (τραπέζια,
καναπέδες, καρέκλες κ.λπ.), κουρτίνες, ταπετσαρίες, χερούλια πόρτας και άλλα σημεία
συχνής επαφής, κλιματιστικά δωματίων και αυτοκινήτου, ρούχα και υφάσματα,
χαλιά, δημόσιες συγκοινωνίες και καθίσματα, κάδο απορριμμάτων και οποιαδήποτε
καθημερινής χρήσης επιφάνεια που πρέπει να απολυμανθεί.

ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑΤΑ - ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΙΟ
ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ - ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΈΝΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΌ ΥΓΡΌ

1Lt

ΓΙΑ 100Lt ΥΓΡΌ ΧΡΉΣΗΣ
(διάλυση 1 προς 100 σε
νερό)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ
Βακτήρια

(σύντομος χρόνος
δράσης 2-5 λεπτά)

Ιοί - Λοιμώξεις
(σύντομος χρόνος
δράσης 2-5 λεπτά)

• Staphylococcus Aureus (δηλητηρίαση από
τρόφιμα / δερματικές μολύνσεις)
• Pseudomonas Aeruginosa (ποικιλία
βακτηρίων)
• Κορωνοϊοί (ex. Sars-Cov-2, SARS, MERS)
• Ιός Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (HIV)
• Ιός Ηπατίτιδας Β (HBV, Ηπατίτιδα)
• Ιός Ηπατίτιδας C (HCV, Ηπατίτιδα)
• Ιός Δέλτα της Ηπατίτιδας (HDV, Ηπατίτιδα)
• Herpesviridae (Ερπης)
• Ιός της Γρίπης (κοινή Γρίπη)
• Filloviridae (Ebolaa, Marburg)
• Paramyxoviridae (που σχετίζεται με Ιλαρά,
Παρωτίτιδα, Αναπνευστικές Λοιμώξεις)

• Enterococcus Hirae (ουροποιητική οδός)
• Escherichia Coli (διάρροια)

• Ιός της Ερυθράς (Ερυθρά)
• Ιός της Ιλαράς (Ιλαρά)
• Ιός της Λύσσας (Λύσσα)
• Ιός Λευχαιμίας Ανθρώπινων «Τ» Κυττάρων
(HTLV, Λευχαιμία)
• Flavivirus (Ιού γένος της οικογένειας Flaviviridae: π.χ. Ιός Δυτικού Νείλου, Ιός Δάγκειου
Πυρετού, Ιός Εγκεφαλίτιδας, Ιός Κίτρινου
Πυρετού, Ιός Zika)
• Poxviridae (Ιού Ευλογιάς)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων της Ελλάδας
(ΕΟΦ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 32566 / ΚΩΔ.ΠΡ.: 652)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

KILLS CORONA VIRUSES (πιστοποίηση από Επίσημο Εξουσιοδοτημένο
Ανεξάρτητο Μικροβιολογικό Εργαστήριο σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Δοκιμών EN 14476:2013 +A2:2019.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ EU ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1272/2000

