
 

 
ALTOGERM SPRAY 
(made in France) 

 
Ιοκτόνο,  μυκητοκτόνο και βακτηριοκτόνο  σε μορφή σπρέυ 
Σε συμφωνία με τα πρότυπα: 
-EN1276 βακτηριοκτόνος δράση-χρόνος επαφής 5 λεπτά (20οC) 
-EN1650 μυκητοκτόνος δράση-χρόνος επαφής 15 λεπτά (20οC) 
-EN14476 ιοκτόνος δράση – H1N1 30 λεπτά/HIV & Ηπατίτιδα Β 2 λεπτά (20οC) 

 
 
Περιγραφή 
 
Το ALTOGERM SPRAY είναι ένα προϊόν με αυτοματοποιημένο σύστημα ψεκασμού, ιδανικό 
για την απολύμανση χώρων και επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση το καθιστά δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί και σε χώρους-επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Η μορφή του 
με αυτοματοποιημένο σύστημα ψεκασμού καθιστά το ALTOGERM, πολύ εύχρηστο και 
πρακτικό στη χρήση. Η δραστικές του ουσίες είναι: η γλουταραλδεΰδη και μίγμα 
τεταρτοταγών αλάτων αμμωνίου. 
  
 

Πλεονεκτήματα 
  
► Ιδανικό για απολύμανση επιφανειών και χώρων 
► Εύκολη εφαρμογή 
► Εξαιρετικά αποτελεσματικό 
► Οικονομικό στη χρήση 
 
 

Οδηγίες χρήσης  
 
Altogerm one shot spray: Για απολύμανση εσωτερικών χώρων και επιφανειών, πιέστε το σύστημα 
ψεκασμού μέχρι να κλειδώσει ο μηχανισμός, απομακρυνθείτε από τον χώρο για τουλάχιστον 30 λεπτά. 
Το περιεχόμενο θα αδειάσει αυτομάτως, όσο πραγματοποιείται ο ψεκασμός. Αερίστε επαρκώς τον 
χώρο πριν εισέλθετε. 
 
Altogerm spray: Για απολύμανση εσωτερικών χώρων και επιφανειών, πιέστε το σύστημα ψεκασμού 
στοχεύοντας εκεί που θέλουμε. Αερίστε επαρκώς τον χώρο πριν εισέλθετε και καθαρίστε τις επιφάνειες 
που στοχεύσατε άμεσα. 

 

Τεχνικές πληροφορίες 
 

Altogerm one shot spray: 
Εμφάνιση:                                        Μεταλλικό δοχείο 
Διάμετρος:                                       52mm 
Ύψος:                                             105mm      
Όγκος:                                             150ml 
Συσκευασία:                       Κιβώτιο (12τμχ*150ml) 
  

            Το προϊόν είναι εύφλεκτο και βρίσκεται υπό πίεση 
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Altogerm spray: 
Εμφάνιση:                                        Μεταλλικό δοχείο 
Διάμετρος:                                       66mm 
Ύψος:                                             218mm      
Όγκος:                                             500ml 
Συσκευασία:                       Κιβώτιο (12τμχ*500ml) 
  

            Το προϊόν είναι εύφλεκτο και βρίσκεται υπό πίεση 

 
Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης  

 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα :  
Να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή. Πλένετε το δέρμα με άφθονο νερό. 
-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : 
Nα αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά 
και ζητήστε αμέσως τη συμβουλή οφθαλμιάτρου. 
-Σε περίπτωση κατάποσης :  
Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777. 
Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα σας με άφθονο νερό. 
-Σε περίπτωση εισπνοής : 
Απομακρύνετε το άτομο από την έκθεση στο προϊόν. Αν παρουσιάσει δυσκολία στην αναπνοή 
χορηγήστε του οξυγόνο. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
 
-Χειρισμός :  
Κατά τον χειρισμό βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζεται, και πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση. 
 
-Αποθήκευση :  
Να φυλάσσεται σε ξηρό, σκιερό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. 
Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από φωτιά, πηγές θερμότητας και απευθείας έκθεση σε ηλιακές 
ακτινοβολίες. 

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008 (CLP). 
 
Εικονογράμματα κινδύνου 
 

  
      GHS02                  GHS07 
 
Προειδοποιητική λέξη 
 
Προσοχή 
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Δηλώσεις Επικινδυνότητας 
 
H222: Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. 
H229: Δοχείο υπό πίεση: Κίνδυνος έκρηξης αν θερμανθεί. 
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στο δέρμα. 
H319: Προκαλεί έντονο οφθαλμικό ερεθισμό. 
H336: Μπορεί να προκαλέσει ζαλάδα ή υπνηλία.                     

 
Δηλώσεις Προφύλαξης 
 
P101: Επιδείξτε τη συσκευασία σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής συμβουλής. 
Ρ102: Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 
Ρ103: Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση. 
P210: Διατηρήστε μακριά από πηγές θερμότητας και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην 
καπνίζετε. 
P211: Μην ψεκάζετε παρουσία ανοιχτής φλόγας ή άλλης πηγής φωτιάς 
P251: Μην τρυπήσετε η φθείρετε τη συσκευασία, ακόμα και μετά τη χρήση 
P261: Αποφύγετε τη άμεση εισπνοή του αερίου 
P280: Φοράτε οφθαλμική προστασία 
P302 + P352: Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 
P305 + P351 + P338: Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά, 
αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ξεπλύνετε επανειλημμένως 
P312: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων αν δεν αισθάνεστε καλά 
P410 + P412: Προστατεύστε από την ηλιακή ακτινοβολία. Να μην εκτίθεται το προϊόν σε 
θερμοκρασίες άνω των 50oC 
P501: Απορρίψτε το προϊόν μετά τη χρήση σύμφωνα με τη Νομοθεσία 
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