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Καθαρισμός με ΕΜ 

� Το καθαριστικό του eMC βασίζεται στα ΕΜ που 

χωρίζονται και διαλύουν την βρωμιά. Αυτό το 

αποτέλεσμα καθαρισμού γίνεται δυνατό χάρη στην 

προσθήκη διαφόρων βιολογικών προσθηκών. 

� Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε για να δείξει αν το 

καθαριστικό eMC είναι υποδέστερο σε σχέση με τα 

χημικά καθαριστικά. 

� Οι δοκιμές έλαβαν χώρα σε διάφορα κτίρια. Τα 

συνήθη καθαριστικά στα αντικείμενα που 

δοκιμάστηκαν χρησίμευσαν ως συγκριτικά 

καθαριστικά. Επίσης, ένα απολυμαντικό που επιλύει 

την ανάγκη των OGHMP και DGHM χρησιμοποιήθηκε 

ως σημείο αναφοράς σε όλη τη δοκιμή. 

Αποτελέσματα 

� Αμέσως μετά τον καθαρισμό, το καθαριστικό eMC 

και τα συγκριτικά καθαριστικά απέφεραν 

αποτελέσματα ουσιαστικά πανομοιότυπα, τα οποία 

ξεπεράστηκαν ελαφρώς μόνο από το απολυμαντικό. 

� 24 με 48 ώρες μετά τη χρήση, οι επιφάνειες που 

καθαρίστηκαν με eMC είχαν λίγα βακτηρίδια σε 

σύγκριση με τις επιφάνειες που καθαρίστηκαν 

συμβατικά (φωτο 4). Οι επιφάνειες που 

καθαρίστηκαν με  eMC παρουσίασαν λίγες υψηλές 

ομάδες βακτηριδίων (φωτο 5). 

� Το αποτέλεσμα του καθαρισμού εξαρτάται από τη 

συγκέντρωση του καθαριστικού. Κατά τη διάρκεια 

του χρόνου, ένα διάλυμα του καθαριστικού eMCIIP 

σε 1:100 σημείωσε αποτελέσματα ανώτερα από 

εκείνο που ήταν 1:1000 (φωτο 6). Ωστόσο, το 

καθαριστικό του eMC @ είναι αποτελεσματικό μέσα 

σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο φάσμα διαλυμάτων. 

 

Υλικά και Μέθοδοι 

� Οι επιφάνειες καθαρίστηκαν και εξετάστηκαν με τις 

εξής μεθόδους: 

� Μέτρηση ATP, μέθοδος φωτοβολίας 

� Μικροβιολογικές μετρήσεις: Ορισμός συνολικού 

αριθμού βακτηριδίων και αντίκτυπου coliform 

χρησιμοποιώντας Envirocheck Rodac. 

 

 

 

Συμπέρασμα 

Η δυνατότητα καθαρισμού με τα καθαριστικά eMC είναι 

συγκρίσιμη με εκείνη των συμβατικών καθαριστικών. 

Το καθαριστικό eMC είναι αποτελεσματικό σε ένα ευρύ 

φάσμα συγκέντρωσης. 

Η επαναδημιουργία των βακτηριδίων σε καθαρές 

επιφάνειες είναι χαμηλότερη με τη χρήση του eMC. 
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