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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

 

1. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

 Υγρό καθαρισμού χεριών. 

 Με υψηλή περιεκτικότητα σε καθαριστικούς παράγοντες 15-30%, με 
προσθήκη βιταμινών και γλυκερίνης . 

 Να έχει διακριτικό άρωμα, να μην ερεθίζει τα χεριά και να είναι 
δερματολογικά ελεγμένο. 

 Να είναι μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη αλκοόλης 
για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ανθεκτικών επιφανειών με 
ταυτόχρονο γρήγορο στέγνωμα χωρίς ίχνη και σημάδια. 

 Να διατίθεται σε συσκευασία του 1 ( ενός ) λίτρου και να φέρει δοσομετρική  
ενσωματωμένη αντλία για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. 

 Να κατατεθούν τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή του μετάφραση 
στα ελληνικά . 

 Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας ISO 
9001 και ISO 22716 και η εταιρεία να είναι καταχωρημένη  στο CPNP . 

 

2. ΣΠΟΓΓΟΣ 

 Με φίμπρα αντιβακτηριακός που να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση 

του, με μεγάλη ανθεκτικότητα  σε καθαριστικά και απολυμαντικά. 

 Διαστάσεις 14 ( συν-πλυν 2 ) x7 ( συν-πλυν 1 ) x 3 εκατοστά. 

 Να διατίθεται σε χρωματισμούς, ανάλογα με την χρήση  

 

3. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 Συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό γενικής χρήσεως με ουδέτερο  PH. ( 
περίπου 7 )  

 Το προϊόν να είναι οικολογικό ( ecolabel ) και να κατατεθεί πιστοποιητικό που 

να το αποδεικνύει ( επί ποινή απόρριψης ) . 

 Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα . Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση, η 

προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης και το κόστος 

διάλυσης χρήσης . 

 Να  είναι ελαφριά αρωματισμένο, να διατίθεται σε συσκευασία 1-2 λίτρα με 



δοσομετρική αντλία για ελεγχομένη δοσμομέτρηση. 

 Να ενδείκνυται και για κλειστούς χώρους. 

 Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας 

εταιρείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο εάν πρόκειται για εισαγόμενο 

προϊόν συμφώνα με τον Κανονισμό ΕΚ1272/2008 CLP. 

 Eπίσης τα πιστοποιητικά διασφάλισης  ποιότητας της παραγωγού εταιρείας 

ISO9001 και IWO 14001 

 Να έχει δελτία δεδομένων ασφαλείας τα οποία να κατατεθούν. 

 Να κατατεθούν το Ελληνικό και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο. 

 

4. ΠΑΝΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40x40cm 

 Να είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις . 

 Να είναι κατάλληλο για ξεσκόνισμα, έπιπλα-γραφεία μπάνιο, γυαλιστερές 

και λείες επιφάνειες, τζάμια-καθρέπτες, αφαιρώντας  δακτυλιές  και λεκέδες  

 Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνό ή νωπό. 

 Να είναι μαλακό, ανθεκτικό και να μην αφήνει χνούδια . 

 Να διατίθεται σε χρωματισμούς ανάλογα με την χρήση του ( κόκκινο-

πράσινο -μπλέ - κίτρινο ). 

 

5. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΝ ΦΥΛΛΩΝ (ΡΟΛΑ 140g) 

 Να είναι 100% λευκασμένος χημικός πολτός πλήρως υδατοδιαλυτό . 

 Να είναι τύπου γκοφρέ , σε ρολά  διπλών φύλλων  

 Κάθε ρολό να έχει καθαρό  βάρος 140g ±10%. Ολικό μήκος 25m ( προσθήκη 

συν 10 m) . 

 

6. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ) 

 Να είναι από πρωτογενή χαρτοπολτό , λευκού χρώματος και δεν θα 

περιέχουν ουσίες που μπορεί να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν .  

 Να είναι σε  πακέτα , το κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και 

η λήψη να γίνεται με ευκολία . 

 Να είναι μονόφυλλες .  Κάθε πακέτο να έχει 200τεμ., και το βάρος 20g 

Χρώμα λευκό . 



 Διαστάσεις 25X21 αδίπλωτες . 

 Τα πακέτα θα είναι σε πλαστική η χάρτινη συσκευασία των 20- 40 τεμαχίων 

όπου θα αναγράφονται: 

 Η ονομασία του περιεχομένου . 

 Τα στοιχεία του προμηθευτή .  

 Ο αριθμός των περιεχόμενων πακέτων και ο αριθμός των φύλλων(  δίπλων )  

κάθε πακέτου 

 

7. ΦΑΡΑΣΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ (ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ) 

 Να είναι από ανθεκτικό πλαστικό.  

 Να διαθέτουν ανθεκτικό  λάστιχο στο άκρο του. 

 Να είναι πλενόμενα 

 Με ενσωματωμένο  εργονομικό κοντάρι  μεγάλης αντοχής . 

 

8. ΣΚΟΥΠΑ ΨΑΘΙΝΗ (ΧΟΡΤΟΥ) 

 Σκούπα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους , 100% οικολογική, ιδιαίτερα 

ανθεκτική. Κατασκευασμένη από καλάμι baboo, με ξύλινο κοντάρι και 

μεταλλικό δέσιμο. 

 

9. ΣΚΟΥΠΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΙΔΩΤΗ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ) 

 Σκούπα συνθετική, μαγνητική με 4 σειρές τοιχώματος και μήκος τρίχας  από 

8 έως 10 εκατοστά, ιδανική για εσωτερικούς χώρους, ελαφριά και να μην 

μαδάει. Διαστάσεις: 33x8 cm ( με απόκλιση συν/πλυν 2 εκατ.)  

 Να μαζεύει τις τρίχες , τα σωματίδια και να προσαρμόζεται στο κοντάρι που 

θα επιλεγεί . 

 

10. ΚΟΝΤΑΡΙ ΒΙΔΩΤΟ 

 Κοντάρι μεταλλικό, βαμμένο για να μην σκουριάζει , εξαιρετικής αντοχής 

 Να προσαρμόζεται στις σκούπες οικιακής χρήσης που θα επιλέγουν . 

 

11. ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (80cm) 



 Να είναι μίας χρήσης λευκού χρώματος ,ειδικά εμποτισμένα να μην αφήνουν 
θαμπάδες . 

 Να είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση σε σύστημα σκουπίσματος 80cm.  

 Να έχουν αντιστατικές ιδιότητες για την προσέλκυση και κατακράτησης 

σκόνης 

 Να είναι κατάλληλα για κάθε είδους επιφάνεια . Συσκευασία των 200 

τεμαχίων 

 

12. ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜΗΚΟΥΣ 1,3m (±10cm) 

 Με κεφαλή  σφικτήρα , δαγκάνα 14cm , βαρέως τύπου για επαγγελματική 
σφουγγαρίστρα 400g περίπου . 

 Να είναι υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για την σφουγγαρίστρα που θα 

επιλεγεί. 

 

13. ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 

 Γουνάκι πλύσεως με βάση και λαβή 35 cm ( συν-πλυν 10 % ) που να διαθέτει 

και fibra  για τις δύσκολες βρωμιές για τον καθαρισμό των τζαμιών και 

τοίχων το οποίο να εφαρμόζει σε πτυσσόμενο κοντάρι. 

 Υαλοκαθαριστήρας με λαβή 35 cm ( συν-πλυν 10 % και ανθεκτικό λάστιχο 
για την απομάκρυνση των νερών από τα τζάμια , να είναι υψηλής αντοχής 
και να εφαρμόζεται σε πτυσσόμενο κοντάρι. 

 
 Πτυσσόμενο κοντάρι αλουμινίου 2 μέτρων κατάλληλα προσαρμοσμένο για 

υποδοχή των προαναφερθέντων  υλικών.  
 

 

 

14. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 Πλαστικό τσιμπιδάκι από ανθεκτικό υλικό για συλλογή των αιχμηρών 
αντικειμένων 

 

15. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΦΤΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΚΑΙ ΦΑΡΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΓΑΖΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (400g) 

 Να αποτελείται από χοντρό νήμα με τέσσερις κόμπους ανά κορδόνι και 

εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα υγρά. 



 Να διατίθεται δε χρωματισμούς ( πράσινο –μπλε -κόκκινο ) ανάλογα με την 

χρήση της. 

 Να μην αφήνει  χνούδι κατά την χρήση της και να έχει μεγάλη 

απορροφητικότητα . 

 Να είναι πλενόμενη στους 90οC και ανθεκτική. Να είναι κατάλληλη για 

στέγνωμα σε στεγνωτήριο.  

 Να προσαρμόζεται σε  κοντάρι με σφικτήρα ( δαγκάνα ) πλάτους 14 cm . 

 Να είναι κατάλληλη για μάρμαρο , ξύλο , πλακάκια κεραμικά κλπ.  

 Μήκος : 74 ( συν-πλυν 5% ) cm. 

 Βάρος: 400γρ 

 Σύνθεση : >80% βαμβάκι. 

 

16. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ (80g) 

 Να διαθέτουν πανί RAM διαστάσεων 80x15 cm 

 Σύσταση πανιού: 80% βαμβάκι και 20% ακρυλικό 

 Να είναι πλενόμενη στους 90οC και ανθεκτική. Να είναι κατάλληλη για 

στέγνωμα σε στεγωτήριο. 

 

17. ΤΕΛΑΡΟ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

 Να είναι αλουμινίου με τελάρο για παρκετέζα των 80 εκ. 

 Να είναι κατάλληλο για την παρκετέζα που θα επιλεγεί . 

 

18. ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 

 Να είναι από πλαστικό διάφανου ή ημιδιάφανου χρωματισμού ώστε να 
φαίνονται τα περιεχόμενα υγρά 

 Το πλαστικό να είναι ανθεκτικότητας κατάλληλης για υποδοχή χημικών 

διαλυμάτων 

 Να διαθέτουν υποδοχή συστήματος ψεκασμού με ασφάλεια 

 Να διαθέτουν δοσομετρητή του όγκου με χάραξη 

 Να είναι χωρητικότητας 500-750 ml 

 

19. ΣΑΚΟΥΛΕΣ 



1. Σακούλες κίτρινες για τη χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων 

τύπου ΕΑΑΜ : 

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 

πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας, κατάλληλου πάχους 1,5 mm, μια 

χρήσεως για την ασφαλή μεταφορά. 

 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους 

φιλικές στο περιβάλλον. 

 Διαστάσεις 100x110 cm, βάρους 100x110 gr/τεμάχιο( τεμ. 10/κιλό). 

 Κίτρινου χρώματος  ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται στην αποστείρωση, να έχουν το διεθνές σύμβολο και 

την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού / βιολογικού ανάλογα με 

την κλάση UNστην οποία κατατάσσονται . 

 Να αναγράφουν τον ορό Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς 

Μολυσματικά.( ΕΑΑΜ ) . Να προσκομιστεί δείγμα . 

2. Σακούλες κίτρινες για την χωριστή συλλογή των επικινδύνων απόβλητων 

τύπου ΕΑΑΜ :  

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο 

άριστης ποιότητας , κατάλληλου πάχους 1,5 mm, μια χρήσεως για την 

ασφαλή μεταφορά. 

 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους φιλικές 

στο περιβάλλον. 

 Διαστάσεις 70x90 cm, βάρους 45-55 gr/τεμάχιο( τεμ.20 περίπου το 

κιλό) 

 Κίτρινου χρώματος  ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται 

στην αποστείρωση , να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη 

σήμανση του μολυσματικού / βιολογικού ανάλογα με την κλάση UNστην 

οποία κατατάσσονται . 

 Να αναγράφουν τον ορό Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά ( 

ΕΑΑΜ ) . Να προσκομιστεί δείγμα . 

3. Σακούλες κίτρινες για την συλλογή των ΕΑΑΜ στα τμήματα :  



 Kίτρινες σακούλες ΕΑΑΜ (στα τμήματα εσωτερική διαχείριση) , 

διαστάσεις 55x55. Το κιλό να περιλαμβάνει 40-45 τεμάχια . 

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο άριστης 

ποιότητας και αντοχής να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για 

μεγαλύτερη ασφάλεια.        

4. Σακούλες κόκκινες  για τη χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων 

τύπου ΜΕΑ  : 

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 

πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας , κατάλληλου πάχους 1,5 mm, μια 

χρήσεως για την ασφαλή μεταφορά. 

 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους 

φιλικές στο περιβάλλον. 

 Διαστάσεις 100x110 cm, βάρους 100x110 gr/τεμάχιο ( 10τεμ/κιλό). 

 Κόκκινου  χρώματος  ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται στην αποτέφρωση  , να έχουν το διεθνές σύμβολο 

και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού / βιολογικού 

ανάλογα με την κλάση UNστην οποία κατατάσσονται . 

 Να αναγράφουν τον ορό Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα ( ΜΕΑ )  . Να 

προσκομιστεί δείγμα . 

5. Σακούλες κόκκινες  για την χωριστή συλλογή των επικινδύνων απόβλητων 

τύπου ΜΕΑ :  

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο 

άριστης ποιότητας , κατάλληλου πάχους 1,5 mm, μια χρήσεως για την 

ασφαλή μεταφορά. 

 Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους φιλικές 

στο περιβάλλον. 

 Διαστάσεις 70x90 cm, βάρους 45-55 gr/τεμάχιο( 20τεμ περίπου το 

κιλό.) 

 Κόκκινες  χρώματος  ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται 

στην αποτέφρωση  , να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη 



σήμανση του μολυσματικού / βιολογικού ανάλογα με την κλάση UNστην 

οποία κατατάσσονται . 

 Να αναγράφουν τον ορό Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα ( ΜΕΑ )  Να 

προσκομιστεί δείγμα . 

6. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων - χονδρές : 

 Mαύρες σακούλες απορριμμάτων  90x100 cm , στο κιλό ( 15-20 

τεμάχια).  

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο  καλής ποιότητας 

και αντοχής να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη 

ασφάλεια . Πάχους τουλάχιστον 1,5mm . Να προσκομιστεί δείγμα . 

7. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων  : 

 Mαύρες σακούλες απορριμμάτων 70x90 cm, στο κιλό ( 25-30  

τεμάχια ).  

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο καλής ποιότητας 

και αντοχής να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη 

ασφάλεια  . Να προσκομιστεί δείγμα . 

8. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων  : 

 Mαύρες σακούλες απορριμμάτων  50x55 cm , στο κιλό ( 35-40  

τεμάχια ).  

 Οι σακούλες θα πρέπει να είναι από πολυαιθυλένιο καλής ποιότητας 

και αντοχής να φέρουν διπλή ραφή κόλλησης για μεγαλύτερη 

ασφάλεια  . Να προσκομιστεί δείγμα . 

 

 

 

 


