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Χρώμα για εσωτερικούς τοίχους, με περισσότερο  

από 99,9% αντιική δράση στις βαµµένες επιφάνειες,  

κατά του κορονοϊού SARS-CoV2

Έως και  28 ημέρες ιοί που μπορούν να 

προκαλέσουν πανδημία, ανάμεσά τους και 

ο  SARS-CoV2, μπορούν να επιβιώσουν πάνω 

σε κοινές, ξηρές επιφάνειες, όπως οι τοίχοι. 

Ακουμπώντας τις επιμολυσμένες επιφάνειες 

αυξάνεται ο κίνδυνος σχετικής λοίμωξης  

για τον άνθρωπο.

H VAIRO συνεισφέρει στη διατήρηση της υγιεινής των 

επιφανειών στον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ καθαρισμών.  

Οι ιοί και τα βακτήρια εξουδετερώνονται κατά την επαφή  

με τις βαμμένες επιφάνειες μέσα σε 30 λεπτά έως 4 ώρες.  

Στην 1η ενέργεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 

σε συνεργασία με τα καταστήματα λιανικής 

πώλησης Χρωμάτων, προσφέρθηκαν 7,000 Λίτρα 

χρώματος Vitex with VAIRO, για την αναβάθμιση 

των Δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.

Η Vairo αδρανοποιεί στις βαμμένες επιφάνειες  

το 99% - 99,99% ιών και βακτηρίων, που ενοχοποιούνται  

και για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.*Σχολεία, Παιδικοί σταθμοί, Παιδικά δωμάτια, 

Ξενοδοχεία, Εμπορικά Πολυκαταστήματα, 

Εστιατόρια, Νοσοκομεία, Ιατρεία, Μαιευτήρια, 

Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

ΠΩΣ  ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ  ΟΙ ΙΟΙ;

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ VAIRO ΕΙΝΑΙ  

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΩΣ:

Ανθρώπινος κορονοϊός SARS-CoV2, Ανθρώπινος κορονοϊός 

OC43, Ανθρώπινος κορονοϊός 229E, Ιός της γρίπης H1N1, Ιος 

Phi6 – βακτηριοφάγος (υποκατάστατο για κορονοϊούς, Ebola, 

HIV και άλλους), Ιος MS2 – βακτηριοφάγος (υποκατάστατο για 

Norovirus και άλλους ιούς χωρίς έλυτρο)

Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas 

Aeruginosa, Enterococcus Hirae, Klebsiella Pneumoniae

ΙΟΙ:

ΒΑΚΤΗΡΙΑ:

* Έχει αξιολογηθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 21702, ISO 22196 and OECD guidance  

for effi cacy of biocide treated article (ENV-JM MONO(2018)20)
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Χρώμα για εσωτερικούς τοίχους, με περισσότερο  

από 99,9% αντιική δράση στις βαµµένες επιφάνειες,  

κατά του κορονοϊού SARS-CoV2

Χρωματίζεται σε 

χιλιάδες αποχρώσεις

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

Βελουτέ ματ (Εggshell)

ΑΠΟΔΟΣΗ / ΣΤΡΩΣΗ

15-18 m²/L

• Aποδεδειγμένη εξουδετέρωση του SARS-CoV2*  

κατά 99,9%

• Αντιικές, Αντιβακτηριακές και Αντιμυκητιακές ιδιότητες

• Eggshell φινίρισµα

• IAC GOLD, A+ στην ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

• Αντίσταση σε λεκέδες / εύκολο καθάρισμα

• Αντοχή στο συχνό πλύσιμο κατηγορίας 1  

σύμφωνα με το πρότυπο EN 13300/ISO 11998.

• Καλυπτική ικανότητα 15,6m²/L για κάλυψη 98%  

(ISO 6504-3)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

** Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα   

    την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Το προϊόν έχει ήδη Αδειοδοτηθεί  

και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

* Στέλεχος USA-WA1/2020

Η VAIRO βασίζεται σε ιόντα αργύρου κατάλληλα 

εγκλεισμένα σε ανόργανη μήτρα, ώστε να επιτυγχάνεται 

ελεγχόμενη αποδέσμευσή τους τόσο σε υγρές όσο και σε 

ξηρές συνθήκες. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται μια ολισθηρή 

υδρόφιλη επιφάνεια, η οποία καθίσταται αφιλόξενη για τους 

ιούς και τα βακτήρια καθώς ενεργοποιείται περαιτέρω ο 

μηχανισμός αντιικής και αντιβακτηριακής δράσης.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

ΙΟΙ ΜΕ ΕΛΥΤΡΟ

Τα ιόντα αργύρου καταστρέφουν τη μεμβράνη από φωσφολιπίδια, 

καθιστώντας τον ιό μη λειτουργικό. Χωρίς τη φωσφολιπιδική μεμβράνη 

ο ιός δεν μπορεί να αναπαραχθεί, το οποίο οδηγεί στη θανάτωσή του.

ΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΛΥΤΡΟ

Τα ιόντα αργύρου καταστρέφουν το περίβλημα των πρωτεϊνών που 

υπάρχει καθιστώντας τον ιό μη λειτουργικό. Χωρίς το περίβλημα των 

πρωτεϊνών είναι αδύνατο ο ιός να προσδεθεί σε ξενιστή.

ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Τα ιόντα αργύρου, καταστρέφουν την κυτταρική μεμβράνη και στη 

συνέχεια περνούν μέσα στο κύτταρο σταματώντας την αναπαραγωγή 

του. Επιπλέον σταματούν τις ενζυμικές δραστηριότητες του κυττάρου, 

προκαλώντας το θάνατο των βακτηρίων.
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