Ταπητοκαθαριστήρια & Βιολογικοί Καθαρισμοί
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ΑΡ. ΚΑΤΑΧ. ΕΟΦ 63864/03.10.2007
Η δραστική ουσία του POLARBAC ανήκει στην κατηγτοω
ρν
ία Τεταρτοταγών αλάτων του
Αµµωνίου και είναι ισχυρό βακτηριοκτόνο, µυκητοκτοόνκαι αλγοκτόνο. Έχει υψηλή µικροβιοκτόνο
δράση απέναντι σε gram-positive και gram-negativeακ
βτήρια, µύκητες, ζυµώσεις, µούχλες, ιούς και
πρωτόζωα και µάλιστα σε πολύ µικρή αναλογία του ενεργ
ού συστατικού. Κατάλληλο για ιδιωτικούς και
δηµόσιους χώρους, δήµους, νοσοκοµεία, σχολεία, ατθιλκη
ά κέντρα, γυµναστήρια, πλοία, σφαγεία,
πάγκους εργασίας, µονάδες κλιµατισµού και γενικά
δήπ
οο
τιτε επιφάνεια απαιτεί απολύµανση και
καθαρισµό.
Ο πίνακας 1 µας δίνει τα αποτελέσµατα πειράµατος ποέυχει πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε το
διεθνές Γαλλικό πρότυπο AFNOR-NFT 72-151 .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 53154
ESCHERICHIA COLI 54127
PSEUDOMONAS AERUGINOSA A22

Τεταρτ. Άλας
αµµωνίου σε ppm

Χρόνος δράσης
5 min

<80 ppm
<80 ppm
80 - 160 ppm

STREPTOCOCCUS Faecalis 5855

<80 ppm

PENICILLIUM FUNICULOSUM

<80 ppm

Μετά από επαφή 5 min οι
µικροοργανισµοί που
αναφέρονται έχουν µειωθεί το
λιγότερο 100000 φορές

Με την αύξηση του χρόνου δράσης µειώνεται σε πολύ µεγοάλβαθµό η ποσότητα του τεταρτοταγούς
άλατος του αµµωνίου απαραίτητη για την δράση τοαυντέιντων µικροοργανισµών. Συγχρόνως η
αναστολή της ανάπτυξης των µικροβίων εµποδίζει τον σχηµατισµό κάκοσµων και µεταβολικών
προϊόντων, πετυχαίνοντας αποσµητικό αποτέλεσµα. Ο ίπ
νακας 2 προέρχεται από τον DGHM (German
Society for Hygiene and Microbiology) και µας δίνει την µικρότερη δυνατή συγκέντρωση τεταρτοταγούς
άλας του αµµωνίου απαραίτητη για τηνβακτηριοκτόνα , µυκητοκτόνα και αλγοκτόνα δράση του ,
έναντι οµάδας µικροοργανισµών που χρησιµοποιούνται από το Γερµανικό πρότυπο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
ESCHERICHIA COLI

Τεταρτ. Άλας
αµµωνίου σε ppm
15,6
7,8

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

15,6

SALMONELLA TYPHIMURIUM

12.5

PROTEUS VULGARIS

7,8

STREPTOCOCCUS AGALACTIE

<3.1

BRUCELLA ABORTUSBANG

<3.1

SACCHAROMYCES CEREVIDIAE

<3.1

CANDIDA ALBICANS
ΑΛΓΟΚΤΟΝΑ ∆ΡΑΣΗ

Χρόνος δράσης
24h σε
Θερµοκρασία δωµατίου

7,8
<3.9

Μετά 14 µέρες

∆ιάλυµα 0,1% POLARBAC (100 gr σε 100 Kg νερό ) µαδςίνει συγκέντρωση τεταρτοταγούς άλας του
αµµωνίου 50ppm. Συγκρίνοντας µε τους ανωτέρω πίνακες διαπιστώνουµεότι και στην ελάχιστη αυτή
συγκέντρωση 0,1% καλύπτονται οι ποσότητες που είναιαπαραίτητες για την απολυµαντική δράση του.
Επιπλέον : ∆εν περιέχει αλδεΰδες, φαινόλες, φωσφορικά ή οω
ξετιιδκές ουσίες, Καθαρίζει χωρίς την
ανάγκη προσθήκης απορρυπαντικού, έχει ευχάριστη οσµή
, η δραστικότητα του δεν επηρεάζεται από το
σκληρό νερό, και είναι πλήρως βιοδιασπώµενο.
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