
Τι είναι το VIRUSEND
• To VIRUSEND™ είναι το μοναδικό

απολυμαντικό στην αγορά που προσφέρει
υγιεινή και ασφάλεια στους δημόσιους,
επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.

• Το VIRUSEND™ βασίζεται σε
πατενταρισμένη τεχνολογία που
καταστρέφει τον Covid-19 γρηγορότερα και
πιο αποτελεσματικά από τα υπόλοιπα
προϊόντα της αγοράς.

• Ο Covid-19 προστατεύεται από ένα
‘περίβλημα λιπιδίων’, το οποίo λειτουργεί
ως ασπίδα, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής
του στις επιφάνειες σε σχέση με άλλους
ιούς.

• Το VIRUSEND™ απλώνεται σε όλες τις
επιφάνειες, διασπά το περίβλημα λιπιδίων
του ιού σκοτώνοντάς τον σε 1 λεπτό.
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7 Λόγοι Χρήσης

1. Αποδεδειγμένα σκοτώνει τον Covid-19 σε 1’ 

2. Μειώνει τη μετάδοση του ιού

3. Εξουδετερώνει το 99,99% των κορωνοϊών
και >99,99% των βακτηρίων

4. Προσφέρει υγιεινή και ασφάλεια σε 
αντίθεση με άλλα προϊόντα

5. Δεν είναι επιβλαβές για την υγεία

6. 5 x γρηγορότερη απολύμανση και εφαρμογή, 
4 x καλύτερη απόδοση

7. Αναπτύχτηκε σε συνεργασία με το Βρετανικό 
Στρατό
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https://www.gov.uk/government/news/army-develops-spray-to-kill-coronavirus
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7 Περιβαλλοντικοί 
παράγοντες

1. Φιλικό προς το περιβάλλον - Σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης

2. 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία από 
αλουμίνιο 

3. Μηδενική εκπομπή προωθητικού αερίου

4. 0% συστατικά που οδηγούν στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη (Όχι VOC’s*)

5. Προϊόν με μηδενικό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα

6. 0% Αλκοόλη, 0% Λευκαντικά

7. Απελευθέρωση – «Ψεκασμός» με τη χρήση 
συμπιεσμένου ατμοσφαιρικού αέρα
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*0% εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων   
(Volatile Organic Compounds - VOCs)

http://www.nik-bros.gr/


Virusend 
TX10

P&G Flash 
Pro 12.1

Suma 
D10

Clinell Dettol Cidalkan AZO Cleenol BUNZL 
Cleanline

Ultra

BSEN 1276 & 13697 Bacteria
Surface Certifications

Bacteria Certified (as above) time to kill - Log 4 (99.99%) 1 minute 5 Minutes 5 Minutes 5 Minutes
No standard 
(5 minutes)

5 Minutes 1 Minutes 1 Minutes 5 Minutes

BSEN 14476 & 16777 Envelope Viruses
Surface Certifications

EN14476 only
(5 minutes)

EN14476 only
(5 minutes)

EN14476 only
(5 minutes)

EN14476 only
(5 minutes)

EN14476 only
(5 minutes)

EN14476 only

BSEN 14476 & 16777 SARS-CoV-2 Coronavirus Surface 
Certifications

1 Minute Certified Covid-19 Virus Kill Time

Consumer use

No Dilution Required 

Non-Corrosive to Metal

Non-Bleach Formula

Non-Flammable

Continuous high-density spray

360o any-angle spray

ZERO Global Warming Ingredients - VOC’s (Volatile 
Organic Substances)

Multi Surface Disinfectant Spray

Internal Use only. E&EO
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Σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα 
Επαγγελματικής Χρήσης

http://www.nik-bros.gr/


• Έγκριση από Health and Safety Executive του Ηνωμένου Βασιλείου για χρήση και
προμήθεια απολυμαντικών.

• Παραμένει στην ευθύνη του εργοδότη να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που
παρέχονται είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένης της
συμμόρφωσης με τα απαραίτητα πρότυπα δοκιμών. Αυτό περιλαμβάνει επίσης
τη διασφάλιση τυχόν ισχυρισμών για τα προϊόντα που μπορούν να επαληθευτούν
με υποστηρικτικά δεδομένα.

• Το Βρετανικό πρότυπο BS EN14885 περιγράφει τον τυπικό έλεγχο
αποτελεσματικότητας για απολυμαντικά προϊόντα, ενώ ο Ευρωπαϊκός
οργανισμός τυποποίησης CEN EN14885 παρέχει μια λίστα προτύπων για
διαφορετικούς τύπους προϊόντων. Να ληφθεί υπόψη ότι το EN14885 δεν παρέχει
λεπτομερείς μεθόδους δοκιμών, παρά μόνο μια λίστα με άλλα πρότυπα που
πρέπει να χρησιμοποιούνται, π.χ. EN1500, EN1276, EN16777 κ.λπ.

• Για απολύμανση ιών σε επιφάνειες πρέπει να συμμορφώνεστε
με τα πρότυπα EN14476 και EN16777.

• Το VIRUSEND™ έχει δοκιμαστεί έναντι του SARS-CoV-2 και στα
δύο πρότυπα από το Liverpool School of Tropical Medicine.

Το VIRUSEND™ είναι το μοναδικό προϊόν ευρείας χρήσης

που έχει δοκιμαστεί κατά του Covid-19 και είναι πλήρως

συμμορφωμένο με τα πρότυπα EN14476 & EN16777.
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The European Committee for 
Standardization

UK Health and Safety 
Executive
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Εφαρμογή Time

Εξουδετέρωση Time

Απομάκρυνση Time

SUMA D10



www.nik-bros.gr

2610 337754
69 48468895

info@armywear.gr

Multi Surface Disinfectant Spray

CAS number: 2372-82-9

0.99900 (% w/w)

Τι περιέχει;
(N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine)

Δράσεις:
Απολυμαντικό

Μικροβιοκτόνο
Αντιμικροβιακό
Αντιδιαβρωτικό

Χρήσεις:
• Σε απολυμαντικά και καθαριστικά
• Σε καλλυντικά
• Στην περιποίηση των μαλλιών
• Στη βιομηχανία χαρτιού
• Σε πύργους ψύξης νερού
• Στη γεωργία και στην κτηνοτροφία
• Ως απολυμαντικό στη βιομηχανία τροφίμων, σε 

ινστιτούτα και σε νοσοκομεία

http://www.nik-bros.gr/
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Ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ατομικής προστασίας

• Ιδανικό για το χώρο της εργασίας και του σπιτιού

• Απολυμαίνει αποτελεσματικά και ταχύτατα όλες τις 
επιφάνειες

• Ψεκάζει προς όλες τις κατευθύνσεις από όλες τις 
διευθύνσεις μέχρι και την τελευταία σταγόνα

• Ασφαλές για επιφάνειες προετοιμασίας φαγητού

• Το πρώτο παγκοσμίως σπρέι με σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης – Refill System




