
 

Aκολουθούνται τα Διεθνή Πρότυπα Εφαρµογής Συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων –
Ανάλυση κινδύνων και κρίσιµα σηµεία ελέγχου (HACCP) ISO 22000:2005 

Οι υπηρεσίες παροχής των νερών µας είναι οι ακόλουθες: 

1.  Συλλογή 
Το νερό συλλέγεται, µε σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα,  αγνό, από φυσική πηγή, που ρέει ασταµάτητα και 
σταθερά για αιώνες στους πρόποδες του βουνού ΛΑΟΝΑ στο Άρσος. Η πηγή ΛΑΟΝΑ  είναι µακριά από 
κατοικηµένη περιοχή σε τοπίο εξαιρετικής φυσικής καλλονής και άγριας βλάστησης, σε µεγάλη ακτίνα 
ακαλλιέργητης γης, που δεν ψεκάζεται ή λιπαίνεται. 

2.  Χηµική σύνθεση νερού 
Η χηµική σύσταση του νερού παραµένει αγνή όπως της πηγής, δεν προστίθεται η παραµικρή ποσότητα 
οποιουδήποτε άλλου χηµικού. Oι τιµές της χηµικής σύνθεσης είναι ως ακολούθως: 

3. Φιλτράρισµα  
Το νερό εµφιαλώνεται στην πηγή, µετά από φιλτράρισµα 1 micron, µε φίλτρα υψηλής πιστότητας, δηλαδή 
99.999 τοις εκατό και άνω. 

4. Χρόνος επεξεργασίας φιαλών 
Ακολουθούνται 20 στάδια επεξεργασίας 30 δευτερόλεπτα το καθένα, συνολικός χρόνος πλυσίµατος και 
εµφιάλωσης 600 δευτερόλεπτα. 

Έλεγχος φιάλης   
Σάυτή την διαδικασία, οι φιάλες ελέγχονται απο εκπαιδευµένο προσωπικό για διάφορα είδη προβληµάτων 
και ακαθαρσιών. Τυχόν εξωτερικές ακαθαρσίες καθαρίζονται χειρονακτικά και αν κρίνεται ότο θπάρχει 
αυξηµένη εσωτερική οργανική ύλη που χρειάζεται καθάρισµα, η φιάλη στέλνεται στο σύστηµα εκτεταµένου 
καθαρισµού.  

Αφαίρεση του εσωτερικού αέρα της φιάλης 
Ο αέρας που περιέχει η φιάλη, δύναται µε την κυκλοφορία της σε διάφορους χώρους να µαζέψει µικρόβια τα 
οποία δεν είναι επιθυµητό να εισέλθουν και ν’αναµιχθούν µε τον αέρα του πλυντηρίου φιαλών. Ο πότε αυτό 
το στάδιο  αφαιρεί τον αέρα που περιέχει η φιάλη και την γεµίζει µε φιλτραρισµένο αποστειρωµένο αέρα.  

Διατήρηση του δωµατίου εµφιάλωσης κάτω από θετική πίεση αποστειρωµένου αέρα 
Για περισσότερη προστασία του νερού κατά την εµφιάλωση, πέραν από το σηµείο της εµφιάλωσης 
(γεµίσµατος της φιάλης µε νερό) ολόκληρο το δωµάτιο της εµφιάλωσης διατηρείται αποστειρωµένο µε 
συνεχή ροή φιλτραρισµένου αποστειρωµένου αέρα από τα έξω προς τα µέσα. Τυχόν ανοίγµατα του 
δωµατίου ( πόρτες, είσοδος, έξοδος φιαλών κτλ) επιτρέπουν στον αποστειρωµένο αέρα να ρέει από τα µέσα 
προς τα έξω, απαγορεύοντας έτσι τον εξωτερικό και πιθανός µη καθαρό αέρα να εισέλθει στο δωµάτιο.  

Πρόπλυση  
Σε αυτό το στάδιο, ξεπλένονται οι τυχόν βαριές ακαθαρσίες των φιαλών και επιτρέπουµε στα επόµενα 
στάδια του πλυσίµατος να εργαστούν καλύτερα.  

Στράγγισµα  
Σε αυτή την στάση επιτρέπουµε στο νερό να τρέξει από τα τοιχώµατα της φιάλης  
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Πλύσιµο πρώτη στάση  
Γίνεται πλύσιµο της φιάλης µε ειδικό απορρυπαντικό στο εσωτερικό και εξωτερικό της φιάλης µε ακροφύσια 
για 30 δευτερόλεπτα 

Πλύσιµο δεύτερη στάση 
Γίνεται πλύσιµο της φιάλης µε ειδικό απορρυπαντικό στο εσωτερικό και εξωτερικό της φιάλης µε ακροφύσια 
για 30 δευτερόλεπτα 

Πλύσιµο Τρίτη στάση 
Συνεχίζεται το πλύσιµο της φιάλης µε ειδικό απορρυπαντικό στο εσωτερικό και εξωτερικό της φιάλης µε 
ακροφύσια για 30 δευτερόλεπτα 

Πλύσιµο Τέταρτη στάση 
Ολοκληρώνεται το πλύσιµο της φιάλης µε ειδικό απορρυπαντικό στο εσωτερικό και εξωτερικό της φιάλης  
µε ακροφύσια για 30 δευτερόλεπτα 

Στράγγισµα και στέγνωµα 
Σε αυτή την στάση, επιτρέποµε στο νερό να τρέξει από τα τοιχώµατα της φιάλης και επιπλέον 
ολοκληρώνεται το στέγνωµα µε φύσηµα ξηρού αποστειρωµένου αέρα. 

Πρώτο ξέπλυµα µε αντισηπτικό (όξινο) 
Η φιάλη ξεπλένεται µε καθαρό νερό το οποίο περιέχει µικρή ποσότητα αντισηπτικού και ειδικού οξέως. 

Δεύτερο ξέπλυµα µε αντισηπτικό (όξινο) 
Η φιάλη ξεπλένεται µε καθαρό νερό το οποίο περιέχει µικρή ποσότητα αντισηπτικού και ειδικού οξέως. 

Πρώτο ξέπλυµα µε καθαρό νερό  
Η φιάλη ξεπλένεται µε καθαρό νερό 

Δεύτερο ξέπλυµα µε καθαρό νερό  
Η φιάλη ξεπλένεται µε καθαρό νερό 

Τελικό ξέπλυµα 
Η φιάλη ξεπλένεται µε το νερό της εµφιάλωσης. 

Στράγγισµα 
Σε αυτή τη στάση, επιτρέποµε στο νερό να τρέξει από τα τοιχώµατα της φιάλης. 

Εµφιάλωση 
Η φιάλη γεµίζεται µε το φυσικό νερό από την πηγή ΛΑΟΝΑ, ενώ στο χώρο αυτού του σταδίου υπάρχει 
επιπρόσθετο φιλτράρισµα και αποστείρωση του αέρα. 

Τοποθέτηση πώµατος  
Τοποθετείται πώµα non-spill υψηλής ποιότητασ 

Eκτύπωση ηµεροµηνίας λήξεως. 
Γίνεται εκτύπωση µε ηλεκτρονικό εκτυπωτή στο πώµα της φιάλης που αναγράφει την ηµεροµηνία 
παραγωγής, την ηµεροµηνίας λήξης καθώς και προσωπικό αριθµό φιάλης. 

Τελικός έλεγχος  
Γίνεται τελικός έλεγχος από εκπαιδευµένο προσωπικό για όλες τις διαδικασίες που έχουν γίνει πιο πάνω.  

Προστασία µε νάιλον Παλεττοποίηση  
Οι φιάλες τοποθετούνται σε παλέττο των 22 φιαλών το οποίο τυλίγεται µε προστατευτικό νάιλον 

Αναλύσεις  
Κατά την ηµέρα της εµφιάλωσης γίνονται 5 χηµικές αναλύσεις καθώς και µια βιολογική ανάλυση για κάθε 
300 φιάλες προϊόντος.  

Διάθεση προϊόντος µετά τ’αποτελέσµατα των αναλύσεων  
Το νερό φυλάσσεται για 48 ώρες, χρόνος που χρειάζεται για να βγουν τα αποτελέσµατα των βιολογικών 
αναλύσεων και διατίθεται προς πώληση µόνο αν όλες οι παραπάνω αναλύσεις είναι αποδεκτές.  



Φιάλη 
Η φιάλη επαναχρησιµοποιείται µόνο µέχρι 25 φορές. Οι κατασκευαστές της φιάλης προτείνουν 
επαναχρησιµοποίηση µέχρι 50 φορές αλλά για την περαιτέρω µείωση των κινδύνων επιµόλυνσης και για 
καλύτερη εµφάνιση η εταιρεία ΛΑΟΝΑ επιλέγει επαναχρησιµοποίηση µόνο µέχρι 25 φορές.   
Η φιάλη κατασκευάζεται από ειδικό πλαστικό Tritan Copolyester το οποίο είναι BPA- free (χωρίς 
Μπισφενόλη A) και δύναται να αποστειρωθεί σε 75 βαθµούς Κελσίου. 

Αποθήκευση / Μεταφορά 
Φυλάγεται σε δροσερό και σκιερό µέρος, µακριά από ηλιοφάνεια. 

Παράδοση Προϊόντος (φιαλών νερού) 
Οι εµφιαλωµένες φιάλες παραδίνονται στο χώρο του διανοµέα νερού και παραλαµβάνονται οι κενές φιάλες. 

Ιχνιλασιµότητα  
Η τήρησης σε ηλεκτρονική µορφή, βιβλίου ιχνιλασιµότητας, έχει σαν σκοπό την µέγιστη ασφάλεια του 
καταναλωτή, ώστε σε περίπτωση τυχόν προβλήµατος να µπορούµε να εντοπίσουµε άµεσα τον κάτοχο 
οποιασδήποτε φιάλης, και να τον ειδοποιήσουµε εγκαίρως. (απαιτείται κι΄απ’ το HACCP)  
Τήρηση Βιβίου Κατανάλωσης Ψυγείου  
Τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή βιβλίο κατανάλωσης ψυγείου, βάσει του οποίου µπορεί να 
προγραµµατιστούν ο καθαρισµός και η απολύµανση του ψυγείου καλύτερα. Αντί τα ψυγεία να καθαρίζονται 
κάθε 6 µήνες µερικά ανάλογα µε την χρήση τους χρειάζονται καθαρισµό νωρίτερα. Με την ποιο πάνω 
υπηρεσία, εντοπίζονται και γίνεται ο καθαρισµός.   

Εγγύηση Βιολογικής Ποιότητας νερού 
Για τα νερά µας µπορούµε να εγγυηθούµε ότι ο ολικός αριθµός µικροβίων TVC 37◦C cfu/ml είναι λιγότερος 
από 4 αντί ολιγότέρος από 20 όπως ζητά η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 80/777/E.E.C και τροποποίηση 
85/7/EEC και τροποποίηση 96/70/EC.  

Ο εµφιαλωτής διατηρεί το δικαίωµα για καλυτέρευση της ποιότητας να αλλάξει την παραγωγική διαδικασία 
χωρίς καµιά προειδοποίηση.   


