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AntibacFast 
Spray&Disinfect  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ SPRAY ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

Περιγραφή  

Το RP-AntibacFast απολυμαίνει όλες τις επιφάνειες και τα υφάσματα γρήγορα και αποτελεσματικά, 
εξουδετερώνοντας βακτήρια και ιούς σε ένα λεπτό. Η απολυμαντική του δράση οφείλεται στην ειδική του 
σύνθεση από αιθυλική και ισοπροπυλική αλκοόλη. Καταπολεμά επίσης τις οσμές, είναι έτοιμο προς χρήση, 
ενώ δε χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν αφήνει υπολείμματα.  

Ενδεικτικά σημεία χρήσης: 

Κουζίνα: πάγκοι, επιφάνειες, αντικείμενα κοπής τροφίμων, σκεύη, νεροχύτες, κάδοι σκουπιδιών, ψυγεία 

Μπάνιο: μπανιέρες, ντους, καθίσματα τουαλέτας, βρύσες 

Δωμάτια & κοινόχρηστοι χώροι: καρέκλες, πόμολα, διακόπτες, τηλέφωνα, αντικείμενα γυμναστηρίου, 
υφάσματα, καναπέδες, κουρτίνες, στρώματα, μαξιλάρια  

 Οδηγίες Χρήσης-Δοσολογία 

Ψεκάστε από περίπου 20 cm, μέχρι να καλυφθεί πλήρως η καθαρή επιφάνεια ή το αντικείμενο που θέλετε 
να απολυμάνετε. Αφήστε το προϊόν να δράσει για 60’’. Δε χρειάζεται ξέβγαλμα, αφήστε να στεγνώσει στον 
αέρα.  

Hygiene 

Το προϊόν διαθέτει αποτελεσματική δράση κατά των κοροναϊών όπως ο SARS-Cov-2 (OVID-19), τεκμηριωμένη 
από ανεξάρτητο διαπιστευμένο μικροβιολογικό εργαστήριο και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο 
δοκιμών EN 14476:2013 + A2:2019. 

Απολυμαντική δράση 

Το RP-AntibacFast εξουδετερώνει βακτήρια και ιούς, όπως: 
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Συμβατότητα 

Το RP-AntibacFast κάτω από τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης, είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες 
τις επιφάνειες και τα υφάσματα με εξαίρεση επιφάνειες από λούστρο. 
 

Διαθέσιμες συσκευασίες 

Το RP-AntibacFast είναι διαθέσιμο σε χαρτοκιβώτιο 6 x 700 ml.  

Ασφάλεια 

Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) για αναλυτικές τοξικολογικές 
πληροφορίες και συστάσεις ασφαλούς χειρισμού. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης προς 
αποφυγή κινδύνων για ανθρώπους και περιβάλλον. Να μην αναμειγνύετε με άλλα χημικά 
προϊόντα. 

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. 

Σύνθεση Περιέχει 18,7g Αιθανόλη, 41,3g Ισοπροπανόλη ανά 100g 
προϊόντος 

Εμφάνιση Άχροο διαυγές υγρό           

Πυκνότητα 0.881 g/ml (20οC) 

Αποθήκευση 

Διατηρείτε το RP-AntibacFast στην αρχική του συσκευασία. Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά, σε χώρο 
καλά αεριζόμενο, μακριά από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες. Διατηρείτε μακριά από τη θερμότητα, 
σπινθήρες και ελεύθερες φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.   
 


