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Ολοκληρωμένα συστήματα καθαρισμού και απολύμανσης
χώρων ελεγχόμενης επιμόλυνσης (Clean Rooms)
παραγωγής φαρμάκων.
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρεία μας -στα
πλαίσια της συνεχιζόμενης προσπάθειας για ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών σας σε
προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης καθαρών χώρων (Clean rooms)- εξασφάλισε
αποκλειστική συνεργασία για την ελληνική αγορά με τον Οίκο CONTEC, Αμερικής.
Ο Οίκος CONTEC είναι ένας εξειδικευμένος κατασκευαστής προϊόντων καθαρισμού &
απολύμανσης χώρων ελεγχόμενης επιμόλυνσης (Clean Rooms), με μακρόχρονη παρουσία
και εμπειρία στον χώρο.
Τα προϊόντα του καλύπτουν όλες τις εφαρμογές καθαρισμού και απολύμανσης όπως:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
Νέα ειδικά διασκευασμένα προϊόντα όπως:
• Σφουγγαρίστρες με ειδικά τηλεσκοπικά κοντάρια
ρυθμιζόμενου ύψους, με ανταλλακτικές κεφαλές,
όλα πλήρως αποστειρώσιμα σε κλίβανο ατμού.
• Καρότσια/κάδοι ανοξείδωτοι ή από πολυμερή
υλικά, με δυνατότητα κλιβανισμού.
• Ειδικά υφάσματα από πολυεστερικά νήματα που
δεν απελευθερώνουν ινίδια, ενώ έχουν μεγάλη
απορροφητικότητα.
• Εμποτισμένα πανάκια σε απολυμαντικά (EtOH, IPA) μίας χρήσης για
καθαρισμό και απολύμανση.
• Ειδικά υφάσματα από πολυμερή υλικά, σχεδιασμένα για να
συγκρατούν όλα τα μικροσωματίδια χωρίς μεγάλη προσπάθεια.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΙΧΩΝ & ΟΡΟΦΩΝ
Τηλεσκοπικά κοντάρια ρυθμιζόμενου ύψους, με ανταλλακτικές κεφαλές από αφρώδες
πολυεστερικό υλικό, πλήρως αποστειρώσιμα σε κλίβανο ατμού.
• Σχεδιασμένα για τον υγρό καθαρισμό κάθετων
επιφανειών και οροφών σε στείρους και μη
χώρους ελεγχόμενης επιμόλυνσης.
• Δεν περιέχουν κυτταρίνη, ενώ η δομή του
αφρώδους υλικού τους αντέχει στην τριβή και
παγιδεύει τα μικροσωματίδια.
• Κομμένα με laser για καθαρές και στεγανές
άκρες.
• Σχεδιασμένα για μία χρήση για αποφυγή
«cross contamination».
• Ελαφριές κεφαλές προσαρμογής με
δυνατότητα κίνησης 360ο για εύκολο
καθαρισμό οροφών και γωνιών.
• Τέσσερεις (4) διαστάσεις κεφαλών.
• Χημικά συμβατά με μεγάλο εύρος χημικών
απολυμαντικών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Πολυεστερικά υφάσματα διπλού πάχους με ειδικά διαμορφωμένη κυψελώδη επιφάνεια
για εύκολο τελικό καθαρισμό επιφανειών και εργαλείων ή μηχανών.
• Απαλή επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό
χωρίς γδαρσίματα.
• Πολύ μεγάλη απορροφητικότητα.
• Κομμένα με laser για καθαρές και στεγανές
άκρες.
• Δεν απελευθερώνουν ινίδια ή
μικροσωματίδια.
• Χημικά συμβατά με μεγάλο εύρος
απολυμαντικών.
• Παγιδεύουν τα μικροσωματίδια στη δομή τους.
• Διατίθενται και αποστειρωμένα με ακτινοβολία-γ.
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Πολυεστερικά πανάκια εμποτισμένα σε απολυμαντικά διαλύματα αλκοόλης (70 IPA/30
D.I.water – ethyl alcohol) με ειδικά διαμορφωμένη πορώδη επιφάνεια για εύκολο τελικό
καθαρισμό & απολύμανση επιφανειών και εργαλείων σε στείρους χώρους και
μικροβιολογικά εργαστήρια (labs).
• Ειδικά σχεδιασμένα για κρίσιμα περιβάλλοντα
(sterile rooms).
• Εξαιρετικά χαμηλά σε μικροσωματίδια.
• Συσκευασμένα σε συσκευασία πλαστικού
φακέλου που ανοίγει και κλείνει στεγανά για να
παραμένουν υγρά και καθαρά.
• Δεν απελευθερώνουν ινίδια ή μικροσωματίδια.
• Διατίθενται και αποστειρωμένα με ακτινοβολίαγ.

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από
πιστοποιητικά και σχετική τεκμηρίωση για
χρήση σε καθαρούς χώρους παραγωγής
φαρμάκων και μικροηλεκτρονικών.

Ζητήστε να σας στείλουμε τον πολυσέλιδο κατάλογο του Οίκου CONTEC
Αμερικής, καθώς και δείγματα για να τα δοκιμάσετε.
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