
Αρ. . Πιστοποιητικού: 11806: 11806

Για την εταιρεία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Υγειονομικής  συντήρησης  παγομηχανής

Η εταιρεία SERACLEAN σύµφωνα µε τη µέθοδο απολύµανσης παγοµηχανών, ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
(INT.CL): Α01Ν 33/12, C11D 1/62, αρ. ευρεσιτεχνίας 1007988 

Πιστοποιεί  πως  πραγµµατοποιήθηκε::
▶ Μικροβιολογική απολύµανση: Καταπολέµηση παθογόνων και µη µικροοργανισµών (βακτήρια &
µύκητες)
▶ Διάσπαση και ολική αποµάκρυνση βιοφίλµ
▶ Χηµικός καθαρισµός (αφαλάτωση) για την αποµάκρυνση ρύπων και αλάτων
▶ Έλεγχος υπολειµµατικότητας αφαλάτωσης - απολύµανσης για την αποµάκρυνση χηµικών ουσιών που
χρησιµοποιήθηκαν.
▶ Ποιοτικός έλεγχος παγοµηχανής
▶ Τεκµηρίωση αποτελεσµατικότητας µεθόδων

Μηχάνημα:: Scotsman (SN 35453545)

Εταιρεία:: ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ξ. ΦΙΛΑΝΔΡΑΣ (ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΓΟΠΟΛΙΣ)

Επί  της  οδού:: ΛΟΥΚ.ΑΚΡΙΤΑ 14

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΙΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΤΑ

ΟΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ

Μέτρηση οργανικών
υπολειµµάτων και
µικροοργανισµών από
επιφάνειες

units 2522 0 ATP

Ποσοτικός
προσδιορισµός
υπολείµµατος
αφαλάτωσης

χρώµα Διαυγές αρνητικό Διαυγές οργανική στοιβάδα
Ικανοποιητικό 
Μπλε οργανική στοιβάδα Μη
ικανοποιητικό

01/12 Sera
Χρωµατ.δείκτης

Ποσοτικός
προσδιορισµός
υπολείµµατος
απολύμανσης

χρώµα Διαυγές αρνητικό Διαυγές οργανική στοιβάδα
Ικανοποιητικό 
Μπλε οργανική στοιβάδα Μη
ικανοποιητικό

01/10 Sera
Χρωµατ.δείκτης

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ  ΟΥΣΙΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

SERA ACID 500SERA ACID 500 Phosphoric Acid
Citric Acid
Didecyldimethylammonium Chloride

Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων

SERA SERA ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ Didecyldimethylammonium Chloride Εθνικός οργανισµό φαρµάκων
Αρ. αδείας 74812/08-09-2017

Συμπέρασμα:: Ικανοποιητικό  για  τις  παραµµέτρους  που  ελέγχθηκαν

Ημερ//νία  πιστοποίησης  28/12/202028/12/2020

Προτεινόμενη  ημερ//νία  επανελέγχου * *  28/06/202128/06/2021

Χειμάρας 10 Αχαρναί 13671, τηλ. 210 2383210, 210 2312628, email: info@seraclean.gr, www.seraclean.gr

Η εταιρεία SERACLEAN ουδεμία ευθύνη υπέχει μηδέ αναλαμβάνει για την εφεξής, μετά την
ημερομηνία ελέγχου και πιστοποίησης, συνεπή και επιμελή τήρηση των ενδεδειγμένων ορθών
πρακτικών υγιεινής όσον αφορά την χρήση και τον χειρισμό της ελεγθείσας παγομηχανής από
κατάλληλα εκπαιδευμένο προς το σκοπό αυτό προσωπικό όπως και για τον εφοδιασμό της με
κατάλληλο προς ανθρώπινη κατανάλωσης νερό, που αποτελούν στοιχειώδεις προϋθποθέσεις
μη επιμολύνσεώς της.

Καταπολέμηση
Βακτήρια: : staphylococcus, aureous, E-coli, pseudomonas, aeruginosa, enterococcus,
hirae, listeria, monocytogene, salmonela.
Μύκητες: : candida, albicans, ευρώτες, fungi, yeast.
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