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Για την προµήθεια απολυµαντικού – καθαριστικού για δηµόσιους χώρους λόγω έκτακτης ανάγκης
(κορωνοϊός)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Για την κατεπείγουσα αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης κορωνοϊού
(COVID-19) και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του και έχοντας υπ΄όψιν την Πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄ , κρίνεται αναγκαία η προµήθεια
απολυµαντικού- καθαριστικού για καθαρισµό δηµοσίων χώρων του ∆ήµου
Το απολυµαντικό- καθαριστικό θα χρησιµοποιείται από επαγγελµατίες χρήστες χειρονακτικά ή µε
εµβάπτιση για τον καθαρισµό και απολύµανση σκευών, εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων, επιφανειών.
•
σε βιοµηχανίες τροφίµων-ποτών, σε µονάδες εκτροφής ζώων, σε ιχθυογεννητικούς
σταθµούς
•
σε ιδιωτικούς και δηµόσιους χώρους
Το απολυµαντικό- καθαριστικό θα καθαρίζει και θα απολυµαίνει σε µία φάση. ∆εν θα προσβάλλει
τα συνήθη µέταλλα και πλαστικά. Θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε εµβάπτιση κατά την διάρκεια
της νύκτας.
Θα έχει πολύ καλή µικροβιοκτόνο δράση, που θα βασίζεται στα τεταρτοταγή άλατα του αµµωνίου
που θα περιέχει.
Θα χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό και την απολύµανση επιφανειών σε διάλυµα εως 2% µε τη
βοήθεια σφουγγαριού και µε χρόνο δράσης το µέγιστο 15 min
Το προϊόν θα µπορεί να εφαρµοστεί και δια της µεθόδου του ψεκασµού, δεν πρέπει να είναι
καυστικό η διαβρωτικό, και δεν πρέπει να είναι επιβλαβές για τα κατοικίδια ζώα και τους
ανθρώπους αν έρθουν σε επαφή µε αυτά όταν ψεκάσουµε
Τα Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά θα είναι τα παρακάτω:
Εµφάνιση
: διαυγές, άχρωµο υγρό
Πυκνότητα (20 ΟC)
: 1,05-1,15 g/cm3
pH (ως έχει, 20 ΟC )
: 7,0-8,0
Ενεργά συστατικά
: 6,0 – 6,5 % κ.β.
∆ραστική ουσία απολύµανσης : αλκυλοδιµεθυλοβένζυλο χλωριούχο αµµώνιο
Μη δραστικά συστατικά
: φωσφορικά άλατα, µη ιονικούς διαβρέκτες
Η συγκέντρωση εφαρµογής και ο χρόνος δράσης του, του καθαριστικού-απολυµαντικού όταν θα
χρησιµοποιείται νερό σκληρότητας 17 dH και οι επιφάνειες που πρόκειται να απολυµανθούν
έχουν µολυνθεί µε 107 οργανισµούς ανά ml και για επιφάνειες που είναι καθαρές , θα πρέπει να
αναφέρονται
τα
τεστ
για
παθογόνους οργανισµούς (πχ σαλµονέλα, σταφυλόκοκκο
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στρεπτόκοκκο κ.α.) που έχουν γίνει από την παραγωγό εταιρεία και τα οποία θα πρέπει να είναι
αρνητικά.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται τα στελέχη των µικροοργανισµών που περιέχει τα προϊόν
όπως επίσης και ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε σκουπίδια και λύµατα.
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
καθαριστικό απολυµαντικό

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆.

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΣΥΝΟΛΟ

24455000-8

100LT

6€

600,00€

144,00€

744,00€
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ΦΩΤΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / Α’

ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
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