
 

 

Αγ. Δημητρίου 84, 17456 Άλιμος / τηλ.: +30 2109845632 / email: info@starkandwatson.com / web: www.starkandwatson.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@starkandwatson.com
http://www.starkandwatson.com/


 

 

Αγ. Δημητρίου 84, 17456 Άλιμος / τηλ.: +30 2109845632 / email: info@starkandwatson.com / web: www.starkandwatson.com 

 

 

Το DEW Disinfect είναι ένα επαναστατικό απολυμαντικό υψηλής 
ποιότητας που διαθέτει ένα ευρύ φάσμα περιοχών εφαρμογής. 

Το DEW Disinfect είναι εμφιαλωμένο, «ηλεκτρολυμένο» νερό, 
κατασκευασμένο από απιονισμένο νερό και άλας υψηλής καθαρότητας 
(χλωριούχο νάτριο). Προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα απολύμανσης 
πολλαπλών φάσματος για επιφάνειες, αέρα και νερό. 
 

Το DEW Disinfect λειτουργεί ως 
μικροβιοκτόνο, ιοκτόνο και 
μυκητοκτόνο. 
Είναι 99,995% αποτελεσματικό στον 
έλεγχο βακτηρίων καιιών, όπως 
Legionella, E-coli, Listeria και 
αερομεταφερόμενο Έμπολα. 
 

Το DEW Disinfect έχει ουδέτερο pH, απαλλαγμένο από ισχυρές ή τοξικές 
χημικές ουσίες και δεν αφήνει υπολείμματα, χωρίς να χρειάζεται ξέπλυμα ή 
έλεγχο οποιουδήποτε είδους μετά τη χρήση. Παραμένει ενεργό έως ότου 
αποσυντίθεται φυσικά. 

Ιδιότητες: 
 
● Βιομηχανικός βαθμός, βιολογικό απολυμαντικό και αποσμητικό 

● ουδέτερο pH, δεν θεωρείται τοξικό για ανθρώπους, ζώα ή φυτά 

● Φιλικό προς το δέρμα και ασφαλές στη χρήση σε περιβάλλον ασφάλειας 
τροφίμων 

 

 

 
 

Τα συστατικά είναι φυσικά: μόνο νερό και χλωριούχο νάτριο (αλάτι)! 
Με τις ιδιότητές του να δημιουργούνται μέσω μιας διαδικασίας 
ηλεκτροχημικής ενεργοποίησης. 
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Διαδικασία δύο σταδίων: 

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ηλεκτροχημικής ενεργοποίησης, σε κάθε 
μόριο του DEW Disinfect παρέχεται ένα μικρό ηλεκτρικό φορτίο γνωστό ως 
ORP (Δυναμικό μείωσης οξείδωσης). 
Είναι αυτό το φορτίο μαζί με το δραστικό συστατικό που καθιστά το DEW 
Disinfect τόσο αποτελεσματικό στη θανάτωση μικροβίων, ιδιαίτερα 
βακτηρίων! 

Σημαντικές διακρίσεις που διαχωρίζουν τα προϊόντα DEW από άλλα 
προϊόντα: 

● Αποτελεσματικό κατά των υπολειμμάτων ορμονών και αντιβιοτικών 
● Υποαλλεργικό, έχει δείξει βελτίωση της υγείας των ασθματικών (δηλαδή 
αυξάνει την ικανότητα όγκου των πνευμόνων στους ασθματικούς όταν 
εκτίθεται σε DEW Disinfect λόγω εξάλειψης φλεγμονωδών παραγόντων) 
● Χωρίς επικίνδυνα χημικά συστατικά 
● Δεν αφήνει υπολείμματα, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα και δεν απαιτείται 
ειδική απόρριψη 
● Καταστρέφει και αποτρέπει το βιοφίλμ 
● Ανταγωνιστικές τιμές 

Το DEW Disinfect συνδυάζει την περιβαλλοντική ασφάλεια με υψηλή 
ποιότητα αποτελεσματικότητας. 

● Σκοτώνει το 99,995% των βακτηρίων, ιών, μυκήτων  
● Αποτελεσματικό απολυμαντικό & καθαριστικό 
● Μη τοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
● ΧΩΡΙΣ αλκοόλ, αλδεΰδες, χρωστικές & αρώματα 
● Υποαλλεργικό  
● ουδέτερο pH 
● Γρήγορα αποτελέσματα απολύμανσης 

Το δραστικό συστατικό του DEW Disinfect λειτουργεί ουσιαστικά το ίδιο με 
το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματός μας που παράγει, κατά την 
καταπολέμηση λοιμώξεων, υποχλωριώδες οξύ. Συστατικό που δεν αποτελεί 
κίνδυνο για την υγεία, για τον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά. 
 
Η Ecoanolytes Ltd προσφέρει τα προϊόντα απολύμανσης και καθαρισμού DEW που 
δεν βλάπτουν το περιβάλλον μας, παρέχοντας τα καλύτερα διεθνή πρότυπα. Ασφαλείς 
και αποτελεσματικές λύσεις για βιομηχανικές, εμπορικές και οικιακές εφαρμογές σε 
ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τον υπόλοιπο κόσμο. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Το DEW Disinfect συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα 
βιοκτόνα, ικανοποιώντας τις ακόλουθες αυστηρές διεθνείς δοκιμές για τις 
διάφορες εφαρμογές του. 

● BS EN 901 - Ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για πρόσθετα, που χρησιμοποιούνται 
για την απολύμανση πόσιμου νερού, πιστοποιημένο για καθαρότητα και μη 
τοξικές επιπτώσεις στην κατανάλωση από τον άνθρωπο 
 
● BS EN 1276 - Δοκιμές βακτηριοκτόνων χημικών απολυμαντικών 
 
● BS EN 1499 - Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά: Υγιεινή πλύση στο 
χέρι 

● BS EN 1500 - Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά: Υγιεινό πλύσιμο 
χεριών 

● BS EN 1656 - Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιμή 
εναιωρήματος για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης χημικών 
απολυμαντικών και αντισηπτικών για χρήση στον κτηνιατρικό τομέα - Μέθοδος 
και απαιτήσεις δοκιμής (Φάση 2, Βήμα 1) 

● BS EN 13623 - Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά. Ποσοτική δοκιμή 
εναιωρήματος για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δραστικότητας κατά της 
Legionella χημικών απολυμαντικών για υδατικά συστήματα - Μέθοδος δοκιμής 
και απαιτήσεις (φάση 2, βήμα 1) Δοκιμές αποτελεσματικότητας κατά του ιού 
που έχει περιβάλλει και δεν έχει εγκλωβιστεί 

● BS EN 13697 - Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - ποσοτική δοκιμή 
επιφάνειας για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου και / ή μυκητοκτόνου 
δραστηριότητας χημικών απολυμαντικών που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, 
βιομηχανικές, οικιακές και θεσμικές περιοχές (Φάση 2, Βήμα 2). 
Αποτελεσματικότητα κατά των βακτηρίων που σχηματίζουν κόκκους σε 
εναιώρημα. Αποτελεσματικότητα έναντι των βακτηρίων σε εναιώρημα: (η 
προτιμώμενη δοκιμή αποτελεσματικότητας του Food Standards Agency) 

● BS EN 14476 - Χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά - Δοκιμή ποσοτικής 
αναστολής για την αξιολόγηση της ιοκτόνου δραστηριότητας στην Ιατρική 
Περιοχή (το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιατρικές εγκαταστάσεις για 
την απολύμανση επιφανειών) 
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Επιπλέον, συμμορφώνεται με την απαίτηση του Οργανισμού Τροφίμων του 
Ηνωμένου Βασιλείου (FSA) και εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά 
τη χρήση του σε χώρους παρασκευής τροφίμων. 

Θυμηθείτε! Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Πάντα να διαβάζετε την 
ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν από τη χρήση. 
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