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Η VICTORIA CHEMICALS είναι μια δυναμική ελληνική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, και 
εμπορία αναλώσιμων χημικών προϊόντων αντιπροσωπεύοντας με επιτυχία διακεκριμένους οίκους της Ε.Ε. Η 
ίδρυσή μας πραγματοποιήθηκε το 2011 και έκτοτε έχουμε εξελιχθεί σε μια μεγάλη εταιρεία παραμένοντας 
πιστοί στις αξίες μας για συνεχή καινοτομία και επίτευξη μακροπρόθεσμων οφελών για τους πελάτες μας.
 
Η VICTORIA CHEMICALS στελεχώνεται με ανθρώπους πού έχουν θητεύσει για πολλά χρόνια σε πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και έχουν την απαραίτητη πείρα και τεχνογνωσία, στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, βιοτεχνί-
ας, βιομηχανίας και HORECA.

Στόχος μας είναι:
• Να είμαστε κατοχυρωμένοι σαν μια εταιρία που καινοτομεί στην αγορά των χημικών προϊόντων, που αφο-

ρούν την λίπανση, την συντήρηση και τον καθαρισμό.
• Οι συνθέσεις των προϊόντων που διακινούμε, να έχουν τεχνολογία αιχμής και να είναι προσαρμοσμένες  

στην συνθήκη REACH,για την υιοθέτηση πρώτων υλών φιλικών προς το περιβάλλον.
• Να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις που διαθέτουν αναγνωρισμένη έρευνα και ανάπτυξη
• Τα  προϊόντα μας να ενισχύουν την  ασφάλεια των εργαζομένων
• Να συνυπολογίζουμε πάντα  τη σημασία που έχει για την επιχείρησή σας η αποτελεσματικότητα και το απο-

δοτικότερο κόστος. 

Οι δεσμεύσεις μας είναι:

ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Να προσφέρουμε στους εμπόρους πελάτες μας μια μεγάλη ποικιλία ποιοτικών επαγγελματικών προϊόντων που 
δεν ξεφεύγουν από τα μέσα οικονομικά πλαίσια του ιδιώτη και του μικρού επαγγελματία. 

ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Διαθέτουμε πάνω από 750 ειδικά προϊόντα μελετημένα να λύσουν κάθε πρόβλημα συντήρησης και κατασκευής 
στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται διαλύτες ασφαλείας, κόλλες ξυλουργείου, σιλικό-
νες, ειδικά σφραγιστικά,  λιπαντικά, προστατευτικά, όξινα και αλκαλικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, τεχνικά 
σπρέι, ψυκτολιπαντικά κλπ. Τα προϊόντα της εταιρίας μας ξεχωρίζουν για την υψηλή ποιότητά τους και για την 
ασφάλεια στην κατεργασία μετάλλων, πολυμερών, πλαστικών,  ελαστικού, ξύλου και βιομηχανίες γενικότερα. 

HORECA
Το τμήμα catering, έχει κατεύθυνση κατά κύριο λόγο την απορρύπανση και απολύμανση του χώρου. Χάρη στα 
ειδικά και επαγγελματικά προϊόντα που διαθέτει προσφέρει λύσεις σε όλα τα προβλήματα γενικού καθαρισμού 
σε ξενοδοχεία, αίθουσες εκδηλώσεων, εστιατόρια, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, εταιρίες καθαρι-
σμού, γηροκομεία, παιδικούς σταθμούς κλπ.
Ανάμεσα στα προϊόντα υπάρχουν τα λεγόμενα «εξειδικευμένα» που έχουν δημιουργηθεί για να ικανοποιούν 
συγκεκριμένες ανάγκες όπως απόφραξη αποχετεύσεων, καθαρισμό και γυάλισμα ανοξείδωτων, αρωματισμό 
χώρου, επέμβαση για αφαίρεση έντονων και δύσκολων ρύπων από επιφάνειες, και το σοβαρό πρόβλημα της 
δυσοσμίας στον χώρο. Επίσης διαθέτουμε μια πλήρη σειρά χαρτικών, όπως επίσης και υλικά συσκευασίας, και 
πάνω από 300 βοηθητικά προϊόντα για την χρήση των απορρυπαντικών. 

Στη VICTORIA CHEMICALS είμαστε υπερήφανοι για τις ισχυρές σχέσεις κύρους, συνέπειας  και εμπιστο-
σύνης που έχουμε καθιερώσει με τους πελάτες μας. Αυτό έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της συνεπούς 
προσφοράς βέλτιστων λύσεων στους πελάτες μας που αξιοποιούν την εκτεταμένη εμπειρία μας στον χώρο 
προώθησης των χημικών προϊόντων. 
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Ταχείας εξάτμισης καθαριστικό ηλεκτρικών 
εξαρτημάτων όπως γεννήτριες, κινητήρες 
περιελίξεις κλπ. Δεν αφήνει κατάλοιπα και 
έχει μεγάλη διηλεκτρική σταθερά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 601

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

VICHEM 10 

Καθαριστικό - αντιπυτιλικό για μηχανές 
argon και ηλεκτροσυγκολλήσεις. Καθαρίζει 
τον φλογοκρύπτη, ενώ εμποδίζει την επικόλ-
ληση των πιτσιλισμάτων στον φλογοκρύπτη 
και στις προς συγκόλληση επιφάνειες. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 602

ΣΠΡΕΪ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ

VICHEM 20 

Μαλακώνει γρήγορα την σκουριά από βί-
δες, παξιμάδια, εργαλεία, ανταλλακτικά 
κλπ. Λιπαίνει κλειδαριές και εξαλείφει τριγ-
μούς. Απομακρύνει την υγρασία, καθαρίζει, 
προστατεύει. 

Προϊόν υψηλών προδιαγραφών για ΛΙΠΑΝ-
ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ όλων των κινητών μηχανι-
σμών και εξαρτημάτων. Είναι αδιάβροχο. 
Προστατεύει αποτελεσματικά από την 
σκουριά, την υγρασία και την διάβρωση.  
Λιπαίνει και αποσοβεί τριγμούς. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 603 ΚΩΔ.: 604

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΘΙΟΥ

VICHEM 30 VICHEM 40 

Αφυγραντικό προϊόν που απομακρύνει την 
υγρασία αφήνοντας ένα προστατευτικό φιλμ. 
Καθαρίζει, προστατεύει και συντηρεί τον μη-
χανισμό, προφυλάσσει όλα τα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Προστατεύει από 
σκουριά και οξειδώσεις, σταματά τις διαρ-
ροές ρεύματος και βελτιώνει τις ηλεκτρικές 
ιδιότητες.

Ταχείας εξάτμισης προϊόν καθαρισμού ηλε-
κτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και 
επαφών. Έχει μεγάλη διηλεκτρική σταθε-
ρά. Καθαρίζει γράσα, λάδια, σκόνες κλπ, 
και είναι ασφαλές σε όλους τους τύπους 
πλαστικών και ελαστικών. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 605 ΚΩΔ.: 606

ΥΔΡΑΠΩΘΗΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

VICHEM 50 VICHEM 60 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΪ
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ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 

Σπρέι εκκίνησης ντηζελομηχανών σε συν-
θήκες υπερβολικού ψύχους. Αποτελεσμα-
τικό μέχρι τους -45°C. 

Λιπαντικό σιλικόνης για πλαστικά και μεταλ-
λικά εξαρτήματα και μεταφορικές ταινίες, 
για διαδρόμους και όργανα γυμναστηρίου. 
Αντικολλητικό για καλούπια. Αντικολλητικό 
κεριού για εκκλησιαστικά είδη. Συντηρεί και 
προστατεύει δέρματα, πλαστικά και λάστι-
χα, ενώ γυαλίζει και προστατεύει έπιπλα και 
ανοξείδωτες επιφάνειες. Ιδανικό για χρήση 
σε όλο το αυτοκίνητο και πλαστικά σκάφη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 607 ΚΩΔ.: 608

ΣΠΡΕΪ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΝΤΗΖΕΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

VICHEM 70 VICHEM 80 

Ταχείας εξάτμισης καθαριστικό φρένων, 
δισκοφρένων, ταμπούρων, αμπραγιάζ, και 
όλων των εξαρτημάτων τους. Αφαιρεί τα 
κατάλοιπα από δίσκους, τακάκια και κυλιν-
δράκια. Καθαρίζει αποτελεσματικά λάδια, 
γράσα, σκόνη, υγρά φρένων και κάθε εί-
δους κατάλοιπα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 609

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ

VICHEM 90 

Αποτελεσματικό για τον καθαρισμό και την 
καταστροφή των μικροβίων των συστημά-
των κλιματισμού των οχημάτων. Ο ενεργός 
αφρός του, εξασφαλίζει τέλειο καθαρισμό 
του κλιματιστικού, και των αεραγωγών, 
προστατεύοντας από μελλοντικές μολύν-
σεις. Εξασφαλίζει υγιεινή ατμόσφαιρα και 
φρεσκάδα στο αυτοκίνητο, για μεγάλο δι-
άστημα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 610
VICHEM 100 

Ειδικό μείγμα με ψυκτικά συστατικά σχε-
διασμένο να βελτιώνει την απόδοση των 
κοπτικών και διατρητικών εργαλείων (τρυ-
πάνια, πριόνια). Ελαττώνει την φθορά των 
εργαλείων γιατί μειώνει σημαντικά τη θερ-
μοκρασία τριβής μεταξύ των δύο επιφα-
νειών. Ταυτόχρονα διευκολύνει την επε-
ξεργασία σιδηρούχων και μη σιδηρούχων 
μετάλλων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 611

ΨΥΚΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ - ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

VICHEM 110 

Καθαριστικός αφρός γενικής χρήσεως με 
αντιστατικό. Κατάλληλος για τα σασί των 
COMPUTERS, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙ-
ΓΡΑΦΙΚΩΝ, (όχι τα ηλεκτρικά εξαρτήματα 
και τα πλήκτρα) πλαστικά, καθίσματα, ορο-
φές αυτοκινήτων, μοκέτες, χαλιά, πολυ-
θρόνες. Καθαρίζει με καταπληκτικά απο-
τελέσματα υαλώδεις επιφάνειες, plexiglas, 
δερματίνες, οθόνες, τηλέφωνα, λακαρι-
σμένα έπιπλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 612

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟ

VICHEM 120 

ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
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Υψηλής ποιότητας λιπαντικό με ειδικό δι-
εισδυτικό και επιφανειοδραστικά πρόσθετα. 
Διεισδύει στις αρθρώσεις των αλυσίδων και 
λιπαίνει καλύτερα από λάδια και γράσα. Μει-
ώνει τις τριβές και αυξάνει τον χρόνο ζωής 
των αλυσίδων. Λιπαίνει και αποσοβεί τριγ-
μούς. Αντιδιαβρωτική προστασία από υγρα-
σία, και διαβρωτικούς παράγοντες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 613

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

VICHEM 130 

Καθαριστικό καρμπυρατέρ και injection 
(εσωτερικά - εξωτερικά). Εναλλακτικά μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί σαν καθαριστικό γε-
νικής χρήσεως για απομάκρυνση λαδιών και 
γράσων από μηχανές, εξαρτήματα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 614

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΚΑΙ INJECTION

VICHEM 140 

Προσφύεται ισχυρά πάνω σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφά-
νεια χωρίς να παρουσιάζει καμία δυσχέρεια στις φάσεις βα-
φής ή συγκόλλησης. Παρέχει μια καθοδική προστασία στο 
σίδηρο ή στο χάλυβα. Είναι αποτελεσματικό για το μέταλλο 
μόνο εάν η σκουριά έχει αφαιρεθεί εντελώς, καθώς και σε 
σταθερές στρώσεις ψευδαργύρου, όπου αυτές υπάρχουν. 
Προστασία κατά της σκουριάς που προκαλείται από τις 
καιρικές συνθήκες και το θαλασσινό νερό. Προσκολλάται 
καλά στις επιφάνειες διατηρώντας την ηλεκτρική αγωγιμό-
τητα. Κατάλληλο για εφαρμογή σε κολλήσεις, σωλήνες, 
δεξαμενές, κάγκελα και γενικά για χρήση στον ναυτιλιακό 
και βιομηχανικό τομέα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: 600

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ 98%

METALLIC ZINC         

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ, ΑΛΚΟΟΛΗ 
ΚΑΙ  ΒΕΝΖΙΝΗ. Ιδανικό για βάψιμο ζαντών,  
καλυμμάτων ζαντών από οποιοδήποτε υλικό  
όπως μέταλλο, κράμα πλαστικό κλπ.  
Διατίθεται σε 6 διαφορετικά χρώματα. Συμ-
βουλευτείτε την ειδική καρτέλλα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ5

ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΡΙΛΙΚΟ ΣΜΑΛΤΟ ΖΑΝΤΩΝ

CERCHIONI

Ισχυρό αποσφηνωτικό, διεισδυτικό, προστα-
τευτικό, λιπαντικό και αντι-διαβρωτικό. Ξε-
μπλοκάρει άμεσα όλα τα οξειδωμένα μεταλ-
λικά μέρη με διάλυση της σκουριάς και των 
αλάτων. Διεισδύει μέσα στους μηχανικούς 
συνδέσμους επιτρέποντας άμεσο ξεκλεί-
δωμα των κοχλιών, πείρων και μηχανικών 
στοιχείων γενικότερα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΤΚ010013: ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 150 ml 
ΤΚ010012: ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml 

ΚΩΔ.: 010012 και 010013

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

ΝΟΧ

Ψευδάργυρος σε σπρέι για ψυχρό γαλβά-
νισμα. Αποτρέπει τη διάβρωση του χαλ-
κού, του σιδήρου και των κραμάτων του. 
Καλύπτει την συγκόλληση στο γαλβανιζέ 
μέταλλο. Κατάλληλο ως υπόστρωμα πριν 
την βαφή για καγκελόπορτες, κουφώματα, 
πόρτες, κιγκλιδώματα, κ.λ.π. Είναι ανοιχτό-
χρωμο και γυαλιστερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: ΤΚ 170181

ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΟ ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ

ZINC CHIARO
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ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΙΛΙΚΌ 100% ΣΕ ΣΠΡΕΪ

Χάρη στην ειδική του σύνθεση και στις ιδιό-
τητες του περιεχόμενου μετάλλου, διατηρεί 
την γυαλάδα του ακόμη και μετά από συ-
νεχή θερμική κατεργασία. Το ALLUX είναι 
ιδανικό για τον τομέα κατασκευής και κα-
τεργασίας αλουμινίου, ιδιαίτερα αν υπάρχει 
υψηλό θερμοκρασιακό περιβάλλον. 

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ χρώμα, γρήγορης σκλή-
ρυνσης. Για επαγγελματική χρήση, κατάλ-
ληλο για οποιοδήποτε υπόστρωμα: ξύλο, 
αλουμίνιο, σίδηρο, τοίχο, γυαλί, πλαστικό, 
επιφάνεια αυτοκινήτου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ09008 ΚΩΔ.: 170

ΣΠΡΕΪ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ 600 OC 

ALLUX PAINT SPRAY ACRILICO

Υψηλής χημικής και φυσικής αντίστασης, 
ιδιαίτερα μελετημένο για  εξάλειψη του 
συνδυαστικού φαινομένου τριβή / διάβρω-
ση που συναντάμε στην κάτω πλευρά του 
σασί, στα κιβώτια, πόρτες, πορτ μπαγκαζ 
κινητήρες, βάσεις φαναριών κλπ, και γενικά 
όπου είναι δύσκολος ο  οπτικός έλεγχος της 
διάβρωσης που επέρχεται λόγω των κλι-
ματικών και περιβαντολλογικών αλλαγών. 
ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΨΙΜΟ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ2408

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣΙ          

MAROMBO

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ με 4 επιπλέον λειτουργί-
ες. Αποσφηνώνει ενώ παράλληλα λιπαίνει 
και προστατεύει τα τεμάχια, ενώ παράλλη-
λα λειτουργεί και σαν υδραπωθητικό. Ψε-
κάστε με το σωληνάκι, περιμένετε μερικά 
λεπτά και προχωρήστε στην εργασία σας. 
Δεν είναι διαβρωτικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ1100

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ - 
ΑΠΟΛΑΔΩΤΙΚΟ ΥΔΡΑΠΩΘΗΤΙΚΟ           

TUTTO SBLOCK

Σταματάει οριστικά την σκουριά σε λίγα λε-
πτά και την μετατρέπει σε ένα προστατευτικό  
σκούρο σώμα, τέλεια προσκολλημένο στην 
επιφάνεια, που επιδέχεται βάψιμο.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Μ2831: ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250 ML / ΚΙΒΩΤΙΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Μ2845: ΦΙΑΛΗ ΤΟ 1 ΛΙΤΡΟΥ ML / ΚΙΒΩΤΙΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ283 και Μ2845

ΑΝΑΓΩΓΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ

PRYMOX

Ιδιαίτερα προτεινόμενο για όλες τις δύσκο-
λες περιπτώσεις ξεμονταρίσματος, ξεβι-
δώματος κλπ. Ξεσκουριάζει, λιπαίνει και 
προστατεύει με μια κίνηση όλες τις κατερ-
γαζόμενες επιφάνειες. Δεν είναι διαβρωτικό 
και δεν απελευθερώνει αέρια ή δυσάρεστες 
οσμές. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΛΕΚΤΟ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Μ1080: ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 200 ml / ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Μ1086: ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml / ΚΙΒΩΤΙΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ1080 και Μ1086 

ΑΦΛΕΚΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

LO SVITATO
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ΕΙΔΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΣ  800°C.

Ιδανικό για χρήση είτε στον χώρο αυτοκινή-
του και μηχανής (εξατμίσεις, μοτέρ, κλπ), είτε 
για οικιακή χρήση (σόμπες, κλπ) διατίθεται σε 
διάφορα χρώματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ08
TUBO

Το AL 70 είναι ένα ειδικό καθαριστικό για 
κουφώματα αλουμινίου, πλαστικού και ξύ-
λου. Εκτός από τον καθαρισμό ασκεί και μια 
προστατευτική λειτουργία, ενώ παράλληλα 
γυαλίζει τις επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 500 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ20710

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

AL 70

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Απαραίτητο προϊόν για την αφαίρεση χω-
ρίς δυσκολία υπολείμματα σιλικόνης και 
κολλητικών ουσιών από αλουμίνιο, ατσάλι, 
γυαλί, πλαστικά, μάρμαρα και κεραμικά. Δι-
ευκολύνει την αφαίρεση ετικετών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ20208
TS 400

Ιδανικό για χρήση είτε στον χώρο αυτοκι-
νήτου και μηχανής (εξατμίσεις, μοτέρ, κλπ), 
είτε για οικιακή χρήση (σόμπες, κλπ) διατί-
θεται σε διάφορα χρώματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ15208

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΑΖΕΛΙΝΗΣ

OV100

Εξειδικευμένη σύνθεση για εξωτερικό κα-
θαρισμό για ανοξείδωτο ατσάλι σατινέ ή 
γυαλιστερό. Ιδανικό για πλυντήρια, ψυγεία, 
πάγκους εργασίας κλπ. Οι επιφάνειες πα-
ραμένουν γυαλισμένες και προστατευμένες 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καθαρίζει και 
στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει σκιές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 500 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ20410

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ

INOX CLEAN

Πολυσθενές γυαλιστικό αδιάβροχο. Γυαλί-
ζει ταμπλό από δέρμα, δερματίνη πλαστικό 
και ξύλο. Καθιστά την επιφάνεια απωθητι-
κή στην σκόνη.

Μ17407 400 ml, M17412 600 ml. 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 200 ml / 
ΚΙΒΩΤΙΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ17404

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ

AUTORINNOVA
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Απαραίτητο προϊόν για απολίπανση, διά-
σπαση και καθαρισμό γενικότερα όλων των 
ρύπων μηχανής  αυτοκινήτου, ή μηχανημά-
των γενικότερα. Δίνει γυαλάδα και αποτρέ-
πει τον σχηματισμό σκουριάς.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ19808

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

MP LAVAMOTORI  

Συμπυκνωμένο προϊόν που αφαιρεί με 
αποτελεσματικότητα κάθε τύπο ρετσινιού 
από το σασί και τα τζάμια του αυτοκινήτου. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 200 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 24 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: Μ42404

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΡΕΤΣΙΝΗΣ

TOGLI RESINA

Ιδανικός για κάθε ανώμαλη επιφάνεια, λεκια-
σμένη ή χαραγμένη. Αν είναι απαραίτητο, τρί-
βεται με γυαλόχαρτο πολύ λεπτό. Αφαιρείται 
με ακετόνη ή διαλυτικό νίτρου.

Διεισδύει, εκτοπίζει την υγρασία, άριστο λιπα-
ντικό, εξαλείφει διαρροή ρεύματος, σταματά 
και εμποδίζει τη διάβρωση. Προστατεύει και 
λιπαίνει λουκέτα, μηχανικά μέρη των αυ-
τοκινήτων και μοτοσικλετών, διακόπτες και 
ηλεκτρικά μέρη των κινητήρων εσωτερικής 
καύσης. Διατηρεί αποτελεσματική τη λειτουρ-
γία μηχανικών συσκευών σε εξωτερικούς 
χώρους. Δεν περιέχει σιλικόνες και δεν απο-
μονώνει τις επαφές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 150 ml

ΚΩΔ.: Μ25110

ΚΩΔ.: ΤΚ 010002 ΚΩΔ.: ΤΚ 010003 

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

ΓΡΑΣΟ ΣΕ ΣΠΡΕΪ

STUCCO RIEMPITIVO 

TEKNO LUB  TEKNO LUB  

Ιδανικό για προφυλακτήρες και πλαστικά 
μέρη αυτοκινήτου και μηχανής. Επίσης για 
χρήση στο σπίτι, βάφει και αναζωογονεί όλα 
τα πλαστικά και λαστιχένια αντικείμενα. Σε 
διάφορες αποχρώσεις.

Το φωσφορίζον χρώμα με ματ όψη, προ-
σκολλάται πάνω σε όλες σχεδόν τις επιφά-
νειες, στεγνώνει γρήγορα, και είναι ιδιαίτερα 
ορατό όπου υπάρχει λίγο φως όπως υπόγεια 
κλπ. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερι-
κή χρήση. Η ειδική βαλβίδα δίνει την δυνα-
τότητα χρήσης σε 360°. Προς το παρόν είναι 
διαθέσιμο σε κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΚΙΤΡΙΝΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔ.: Μ2094

ΚΩΔ.: ΤΚ170420 ΚΩΔ.: ΤΚ170421

ΣΜΑΛΤΟ ΚΑΙ PRIMER ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ POLYCARBONATE

ΦΩΣΦΟΡΙΖΟΝ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

PRIMER ANCORANTE  

TRACCIALINEA TRACCIALINEA
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ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΡΥΠΩΝ, 
1000 ΧΡΗΣΕΩΝ

Πολύ ισχυρό καθαριστικό, απαραίτητο για τον κα-
θαρισμό στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην βιομηχα-
νία, στο σκάφος κλπ. Δοκιμάστε το εκεί που όλα 
τα άλλα δεν αποδίδουν. ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΠΛΗΞΕΙ! 
Το POKER, με την καταπληκτική του σύνθεση 
με βάση τελευταίας τεχνολογίας τασιενεργά, 
διαθέτει μια ισχυρή καθαριστική δύναμη, που 
εφαρμοζόμενη σε κάθε πλενόμενη επιφάνεια, 
δίνει καταπληκτικά αποτελέσματα. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αυτούσιο ή αραιωμένο ανάλογα 
με τις ανάγκες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ 750 ml ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΙ, ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5 ΚΑΙ ΤΩΝ 30 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: M34640
POKER UNIVERSALE  

Ανώτερης ποιότητας πολυλειτουργικό λι-
παντικό, εξαιρετικό για την λίπανση ρουλε-
μάν, αντλιών, βιομηχανικών μηχανημάτων 
κλπ. Ανθεκτικό σε υψηλά φορτία και σε 
υψηλές θερμοκρασίες.
Για θερμοκρασίες λειτουργίας μέχρι 140 °C. 
Σημείο σταγόνας: πάνω από 200 °C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 75ml

ΚΩΔ.: ΤΚ010100 

ΓΡΑΣΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

GRASSO UNIVERSALE

Εξαιρετικής ποιότητας γράσο λιθίου. Προ-
στατεύει και λιπαίνει, ανθεκτικό στο νερό, με 
εξαιρετική αντοχή στην οξείδωση και εξαι-
ρετική μηχανική σταθερότητα ακόμη και  σε 
υψηλή θερμοκρασία. Ιδανικό για θαλάσσιες 
εφαρμογές, βιομηχανικές και μηχανικές 
εγκαταστάσεις. Ιδανικό για τιμόνι σκαφών. 
Θερμοκρασία λειτουργίας: έως 120 °C. Ση-
μείο σταγόνας πάνω από 180 °C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 75ml

ΚΩΔ.: 010180

ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ MARINE

GRASSO BIANCO
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Υδατικό διάλυμα οξικοβινιλικής κόλλας εξαιρετικής 
ποιότητας, για συγκόλληση σκληρών ξύλων και με 
περιεκτικότητα σε ρετσίνι. Εκτιμάται ιδιαίτερα η τα-
χύτητα συγκόλλησης και η διάφανη γραμμή κόλ-
λησης. Εγκεκριμένο από το C.A.T.A.S. (ινστιτούτο 
έρευνας και τεχνολογίας Ιταλίας, για εφαρμογές 
ξύλου), όπου αποδείχθηκε ιδανικό προϊόν στην 
παραγωγή καρεκλών. Στην παραγωγή καρεκλών 
και τραπεζιών και γενικότερα στον χώρο μονταρί-
σματος όπου απαιτείται υψηλή τελική αντοχή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5
ΚΑΙ 30 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 897

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥ 
ΣΚΛΗΡΑ ΞΥΛΑ

VICOLL 3000

ΚΑΟΡΙΤΗΣ

Η VICOLL 124 είναι μια ρητίνη σε σκόνη, αυτο-
σκληρηντική, με πολύ χαμηλό δείκτη ελεύθερης 
φορμαλδεΰδης. Περιέχει πρόσθετα που μειώ-
νουν το «ίδρωμα» ακόμη και σε καπλαμάδες 
ρίζας. Η χρήση της είναι στην βιομηχανία του ξύ-
λου σαν κολλητικό στην ζεστή πρέσα. Ξεχωρίζει 
για την σκληρότητα και τον μεγάλο χρόνο ζωής. 
Στην βιομηχανία ξύλου, στην παραγωγή πορτών, 
επίπλων κλπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επι-
τυχία και σε πρέσες υψηλής συχνότητας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΑΚΚΟΙ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 895
VICOLL 124

Η VICOLL 975 είναι ένα θερμότηκτο κολ-
λητικό, ειδικό στην κόλληση πηχακίων ABS 
- PVC, πολυστυρενίου κλπ σε πάνελ από 
νοβοπάν, MDF και HDF. Επειδή είναι προ-
ϊόν που αποτελείται από ρητίνες με υψηλό 
βαθμό τήξης, χαρακτηρίζεται από υψηλή 
αντοχή στην θερμοκρασία και υψηλή συνο-
χή. Σε πιβισιέρες με ταχύτητα προώθησης 
από 7 έως 30 mt/min.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΑΚΚΟΙ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 896

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΙΒΙΣΙΕΡΑ

VICOLL 975

Η VICOLL 953 MS είναι ένα θερμότηκτο κολλη-
τικό, που στην στερεά του μορφή, σε συνάρτηση 
με την ποσότητα που έχει χρησιμοποιηθεί, είναι 
διάφανο. Τα φυσικο-χημικά του χαρακτηριστικά 
είναι: υψηλή ισχύς κόλλησης (peeling test σε 
H mm18: μέση τιμή 105 N) - εξαιρετική αντοχή 
στην θερμότητα - εξαιρετική αντοχή στο νερό. Το 
προϊόν είναι ειδικό στην κόλληση πηχακίων ABS 
- PVC, πολυστυρενίου κλπ σε πάνελ από νοβο-
πάν, MDF και HDF. Επειδή έχει ειδικό βάρος  <1 
gr./cm3 αν απλωθεί με προσοχή, επιτυγχάνεται  
μείωση 40% - 45% στην κατανάλωση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΑΚΚΟΙ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 893

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΙΒΙΣΙΕΡΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

VICOLL 953 ΜS

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D2

Υδατικό διάλυμα οξικοβινιλικής κόλλας, πολ-
λαπλών χρήσεων, για μελαμίνες, laminate, 
MDF, και διαφόρων άλλων ξύλων, σε ψυχρή 
και θερμή κόλληση. Χρόνος σκλήρυνσης 
προς το γρήγορο, και αφού ξεραθεί είναι δι-
άφανη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ
30 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 899
VICOLL 175 D2

Αντιπροσωπεύει ότι καλύτερο έχει να επιδείξει 
σήμερα η χημική τεχνολογία όσον αφορά τις 
κόλλες με χαρακτηριστικά κόλλησης D3. Δεν 
περιέχει καθόλου αδρανείς προσμίξεις. Χάρη 
στην υψηλή καθαρότητά της, έχει υψηλή διείσ-
δυση σε όλα τα ξύλα, ακόμη και τα πιο σκλη-
ρά όπως το τικ και το μαόνι, επιτυγχάνοντας 
άριστα κολλήματα. Είναι ελαστική, ανθεκτική 
στην υγρασία και γρήγορη οπότε μπορούμε να 
κατεργαστούμε το κομμάτι λίγα λεπτά μετά την 
κόλληση. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5
ΚΑΙ 30 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 894

ΠΟΛΥΒΙΝΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ D3

VICOLL 108/14 D3
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Πρωτοποριακό προϊόν στην κατηγορία του για απο-
μάκρυνση βερνικιών κλπ από μεταλλικές επιφάνειες. 
Στο δοχείο περιέχει και προστατευτική στοιβάδα με 
αντιδιαβρωτικά, ειδικά πρόσθετα, καταλύτες κλπ, και 
εκτός των άλλων παρεμποδίζει την εξάτμιση  οπότε η 
εξάτμιση είναι πολύ αργή εκτός αν αναδεύεται συχνά. 
Το STRIPPER δρα σε όλων των ειδών τα βερνίκια, 
ενός ή δυο συστατικών, ξύλου ή μετάλλου, στα επο-
ξικά χρώματα και τα πολυουρεθάνης. Είναι το ιδανικό 
προϊόν για τα πιστόλια βαφής. Μετά την χρήση, απο-
μακρύνουμε τα υπολείμματα με καθαρό νερό. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 30 ΚΙΛΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΜΠΙΜΠΕΡΟ 1KG

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΜΠΙΜΠΕΡΟ 500

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΜΠΙΜΠΕΡΟ 500

ΚΩΔ.: 715 ΚΩΔ.: 899001

ΚΩΔ.: 899500

ΚΩΔ.: 894500 

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΟΛΛΕΣ ΣΕ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

STRIPPER VICOLL 175 D2 

VICOLL 175 D2 

VICOLL 108/14 D3

 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΑΠΟΛΑΔΩΤΙΚΑ - ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Διαλύει τα φυτικά και τα ζωικά λίπη. Αφήνει 
ευχάριστο Άρωμα. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για 
καθαρισμό επιφάνειας από λίπη, γράσα, λάδια 
κλπ. Κατάλληλο και για συστήματα κλιματισμού. 
Καθαρισμός - λιποδιάλυση - απόσμηση κάδων, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών, 
μηχανημάτων, μηχανών, εργαλειομηχανών, πα-
τωμάτων βιομηχανιών και συνεργείων κλπ. Το 
προϊόν μπορεί να αραιωθεί με νερό σε αναλογία 
1 προς 5 έως 1 προς 40, ανάλογα με τις ανάγκες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 30 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 707

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΩΝ 
ΡΥΠΩΝ

VEGAN 21

Καθαρίζει αποτελεσματικά όλα τα μέταλλα με 
καταπληκτικά αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται 
με βυθισμό ή με πινέλο σε όλες τις περιπτώσεις 
όπου χρειάζεται να γίνει απολάδωση χωρίς την 
χρήση υδροδιαλυτού προϊόντος και  το τεμάχιο 
να παραμένει στεγνό μετά την χρήση. Είναι ταχεί-
ας εξάτμισης, και ασφαλές για όλα τα μέταλλα. 
Έχει πολύ υψηλή απολιπαντική ισχύ. Μπορεί να 
ενεργήσει ακόμα και σε χρώματα, μελάνια, ξηρή 
σιλικόνη και καρβουνίλα μαγειρικών σκευών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 
30 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 117

ΕΞΑΤΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ

EVAP 1

Καθαρίζει αποτελεσματικά κάθε επιφάνεια που 
έχει συσσωρευμένα γράσα, λάδια κλπ. Είναι ένα 
ισχυρό αλκαλικό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό 
για καθάρισμα μηχανών, μετάλλων και εξαρτη-
μάτων στον χωματουργικό και ναυτιλιακό και βι-
ομηχανικό τομέα • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ • ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ 
• ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ • ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΑΦΡΟ 
• ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ • ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩ-
ΜΑ • ΑΣΦΑΛΕΣ • ΠΟΛΥΣΘΕΝΕΣ, προτείνετε για 
πλύσιμο με το χέρι, σε δονητικά πλυντήρια, υπερή-
χων, τούνελ, με πιεστικό κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 30 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 704

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΓΡΟ ΔΟΝΗΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, 
BURATTI, ΤΟΥΝΕΛ ΚΛΠ

V 151

Υγρό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών εξαρτη-
μάτων, ανταλλακτικών, αποσυναρμολογημένων 
εξαρτημάτων κλπ. με την χρήση βούρτσας, πινέ-
λου ή πιστολιού. Χρησιμοποιείται στα πλυστικά μη-
χανήματα με επανακυκλοφορία (αντλία - βούρτσα) 
για να απομακρύνει σκόνες, λάδια, γράσα, πετρέ-
λαια κλπ. Το υλικό έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και 
ως εκ τούτου είναι πολύ οικονομικό. Επίσης μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς μηχάνημα (χειρονα-
κτικά) με πινέλο, spray ή βούρτσα. Τα αντικείμενα 
δεν ξεπλένονται αλλά αφήνονται να στεγνώσουν. 
Διηλεκτρική αντοχή μεγαλύτερη των 25 KV.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 705

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

VIC DEGREASER
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Το DEOXIDOL 22 είναι μία ειδική υγρή σύνθε-
ση, με την οποία επιτυγχάνεται η αποτελεσματική 
απολίπανση και αποξείδωση του αλουμινίου εν 
ψυχρώ σε ένα στάδιο. Χρησιμοποιείται για την 
αφαίρεση λαδιών και οξειδίων από αλουμίνια 
πριν την διεργασία της χρωμάτωσης ή της ανο-
δείωσης, σε εγκαταστάσεις ηλεκτροστατικής 
βαφής. Χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περι-
βάλλοντος. Οι δεξαμενές του DEOXIDOL 22 
και της έκπλυσης πρέπει να είναι ανοξείδωτες ή 
επενδυμένες με σκληρό πλαστικό (PVC).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 37 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 717

ΑΠΟΛΑΔΩΤΙΚΟ - ΑΠΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
(ΟΞΙΝΗ ΑΠΟΛΑΔΩΣΗ)

DEOXIDOL 22

Το VICHEM 60 LIQ είναι ηλεκτρικώς μη 
αγώγιμο υγρό προϊόν το οποίο χρησιμο-
ποιείται για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών 
μηχανών, ηλεκτρικών εξαρτημάτων, ηλε-
κτρονικών εξαρτημάτων και επαφών και σαν 
καθαριστικό γενικής χρήσης όταν ζητείται 
ένα υλικό με υψηλό σημείο ανάφλεξης  και 
σχεδόν άοσμο. Διηλεκτρική αντοχή μεγαλύ-
τερη των 25 KV.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 726

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΑΡΓΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

VICHEM 60 LIQ

Το VICHEM 60 LIQ Β είναι ένα καθαριστικό 
προϊόν ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και επαφών 
γρήγορης εξάτμισης. Δεν αφήνει κατάλοιπα και 
έχει μεγάλη διηλεκτρική σταθερά (μεγαλύτερη 
των 25.000 Volts). Χρησιμοποιείται σε όλα τα 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα όπως τυ-
πωμένα κυκλώματα, διακόπτες, ποτενσιόμετρα, 
τρανζίστορς, ροοστάτες, τηλεοράσεις, βίντεο, 
ραδιοκασετόφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
γραφομηχανές, ραντάρ, τηλέφωνα, υλικό τηλεπι-
κοινωνίας, αεροπορικό υλικό, πίνακες διανομής, 
μπουζί, πλατίνες, καλώδια κλπ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 25 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 726

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

VICHEM 60 LIQ B

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ

ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ 
ΚΑΘAΡΙΣΜΟΥ

Χαμηλής οσμής αφαιρετικό εξανθρακωμά-
των. Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση σε θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος. Τα αντικείμενα 
τοποθετούνται εντός υγρού και λαμβάνεται 
πρόνοια ούτως ώστε να καλύπτονται από 
την κάτω στοιβάδα, που είναι και η δραστι-
κή. Αφήνονται τα υλικά εντός του υγρού για 
1-12 ώρες, και ξεπλένονται με νερό υπό 
πίεση.

Το  προϊόν  AIR 19HN είναι ένα ισχυρό απορρυπα-
ντικό, υδατικής βάσεως, μη αναφλέξιμο για γενική 
χρήση, ασφαλές σε όλες τις επιφάνειες, είτε είναι 
βερνικωμένες είτε όχι. Έχει εφαρμογή σε μηχανι-
κά-μηχανολογικά συστήματα, σε πνευματικά συ-
στήματα, σε μονάδες παραγωγής τροφίμων κλπ. 
Σε φυσιολογικές  συνθήκες χρήσης, το AIR 19HN 
είναι ένα απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού. Απο-
μακρύνει επιφανειακούς ρύπους, σκόνες, επικαθή-
σεις λιπαντικών και γράσων, εναποθέσεις ενώσεων 
άνθρακα, υπολείμματα από πισσοειδείς επικαθήσεις 
και επικαθήσεις καυσαερίων από μουσαμάδες και 
σασί αυτοκινήτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ 5 ΚΙΛΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 614005

ΚΩΔ.: TF003

VICHEM 140 LIQ B

AIR 19 HN
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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

Το CARPEΤ SHAMPOO ανήκει στην νέα γενιά 
των συμπυκνωμένων υγρών καθαρισμού χα-
λιών, μοκετών κλπ, και είναι ιδανικό για βιομηχα-
νική ή οικιακή χρήση. Το CARPET SHAMPOO σε 
σύγκριση με τις συνηθισμένες απορρυπαντικές 
σκόνες έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: - Χρει-
άζεται την μισή ποσότητα από τις σκόνες. - Είναι 
οικονομικό. - Καθαρίζει τέλεια και αναζωογονεί 
τα χρώματα, αφήνοντας μια γυαλάδα στο πέλος 
του χαλιού. - Χρειάζεται λιγότερο ξέβγαλμα και 
επιτυγχάνεται οικονομία νερού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 220

ΥΓΡΟ ΥΨΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ

CARPET SHAMPOO  

Το SPEED PEN είναι ένα υγρό καθαριστικό προϊόν 
που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στον χώρο του 
καθαρισμού χαλιών, μοκετών κλπ, για αφαίρεση 
μελανιών και κιτρινίλας από τα κρόσια, και από ολό-
κληρη την επιφάνεια του χαλιού.  Επίσης μπορεί να 
επαναφέρει το αρχικό χρώμα του χαλιού εκεί όπου 
έχουμε αλλοίωση του χρώματος από παρακείμενες 
επιφάνειες. Πρέπει να προσέξουμε ούτως ώστε η 
εφαρμογή να γίνει τοπικά και αφού δοκιμασθεί η 
συμβατότητα των χρωμάτων σε μια γωνία του χα-
λιού. Επιπλέον προσδίδει γυαλάδα στο πέλος. Το 
προϊόν έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στον καθαρισμό 
θρανίων και γενικότερα γραφείων από μελάνια.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 22 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 221

ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΛΠ

SPEED PEN

Το VEGAN 101 NF είναι ένα υγρό καθαριστικό 
προϊόν γενικής χρήσης, χαμηλού αφρισμού, και δι-
αθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Απομακρύνει 
αποτελεσματικά λάδια, γράσα, καρβουνίδια, μελά-
νες, αιθάλη, λάσπες, σκόνη κλπ. Είναι ασφαλές για 
όλα τα μέταλλα, τις χρωματισμένες επιφάνειες και 
τα πλαστικά. Δεν είναι επικίνδυνο για τον χρήστη 
γιατί δεν περιέχει καυστικές ουσίες. Είναι αποτελε-
σματικότατο για καθαρισμό χαλιών με υψηλό ρύπο. 
Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση, σπρέι ή βούρτσα. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει, ή αραιωμένο 
με νερό σε αναλογία μέχρι 5%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 222

ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΑΦΡΙΣΜΟΥ

VEGAN 101NF

Το VEGAN POWDER είναι ένα προϊόν με τα 
ίδια χαρακτηριστικά όπως του VEGAN 101 
NF, με την διαφορά ότι είναι σε σκόνη και 
είναι υψηλού αφρισμού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΑΚΚΟΙ ΤΩΝ 20 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 223

ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΥΨΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ

VEGAN POWDER

Ανήκει στην νέα γενιά των συμπυκνωμένων 
υγρών καθαρισμού χαλιών, μοκετών κλπ, και εί-
ναι ιδανικό για βιομηχανική ή οικιακή χρήση. Είναι 
οικονομικό - Καθαρίζει τέλεια και αναζωογονεί τα 
χρώματα, αφήνοντας μια γυαλάδα στο πέλος του 
χαλιού - Χρειάζεται λιγότερο ξέβγαλμα και επι-
τυγχάνεται οικονομία νερού. Είναι χαμηλού αφρι-
σμού και είναι κατάλληλο για χρήση με μηχανές 
extraction, με αραίωση 1,5-2,5% ανάλογα με την 
ρύπανση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
 ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 33 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 224

ΥΓΡΟ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ EXCTRACTION

VEGAN 2010 L

Το VEGAN ANTISTATIC είναι ένα προϊόν 
νέας τεχνολογίας (αντιστατικό) για την απο-
μάκρυνση της τρίχας από χαλιά και μοκέτες: 
Έχει ευχάριστο άρωμα - Είναι εντελώς ακίν-
δυνο κατά την χρήση του - Είναι βιοαποι-
κοδομήσιμο - Αραιώνεται με νερό10-30% 
οπότε είναι πολύ οικονομικό - Κατάλληλο για 
όλους τους τύπους χαλιών και μοκετών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 20 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 225

ΥΓΡΟ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

VEGAN ANTISTATIC
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Χρησιμοποιείται για την απολύμανση και τον κα-
θαρισμό κλιματιστικών μονάδων για εξάλειψη 
του κινδύνου της νόσου των λεγεωνάριων σε 
Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Πλοία, Βιομηχανίες  
Τροφίμων, Εστιατόρια, κρεοπωλεία, Ιχθυοπω-
λεία, Αρτοποιεία, Σχολεία, Παιδικούς σταθμούς, 
Οικίες, Οίκους ευγηρίας κλπ. Έχει μελετηθεί για 
να καθαρίζει δύσκολες βρωμιές ενώ συγχρόνως 
σκοτώνει τα παθογόνα μικρόβια και τους μύκητες. 
Προτεινόμενη αραίωση χρήσης 3%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ 
ΤΩΝ 4 ΚΑΙ 13 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 218

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ

ACTION ST

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Είναι ένα ειδικό αλκαλικό υγρό το οποίο χρησιμο-
ποιείται για τον καθαρισμό των εσωτερικών Air-
conditioners εξατμιστές, σωληνώσεις, φίλτρα, 
σερπαντίνες κλπ. Είναι αρωματισμένο και μετά το 
πλύσιμο των αντικειμένων αφήνει ένα ευχάριστο 
ελαφρό άρωμα λεμονιού. Είναι ασφαλές επί όλων 
των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων και των 
ευπαθών μετάλλων όπως αλουμίνιο, κασσίτερος, 
μαγνήσιο. Είναι ασφαλές στα πλαστικά μέρη, τις 
χρωματισμένες επιφάνειες και τα μονωτικά υλικά. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ
 20 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 116
CLIMA TOP 2

Είναι ένα όξινο υγρό καθαριστικό για AIR-
CONDITIONERS, για εξωτερικά στοιχεία 
και συμπυκνωτές ψύξεως. Απομακρύνει 
αποτελεσματικά λάδια, γράσα, λάσπη, 
ατμοσφαιρικούς ρύπους κλπ. Είναι πρα-
κτικά άφλεκτο. Δεν περιέχει πετρελαϊκούς 
και χλωριωμένους διαλύτες. Είναι ασφαλές 
στα πλαστικά μέρη, τις χρωματισμένες επι-
φάνειες και τα μονωτικά υλικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ
32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 115

ΟΞΙΝΟ ΥΓΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

CLIMA TOP 1
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ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

Υψηλής ποιότητας υδρόφοβο προϊόν ειδικά 
σχεδιασμένο για να στεγνώνει και να γυα-
λίζει το αυτοκίνητο, χωρίς να δημιουργεί 
θολότητα στα τζάμια. Χρησιμοποιείται με 
αυτόματες εγκαταστάσεις ή με το χέρι σε 
αραίωση 1-1,5%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 112
AUTO BRILL         

Γυαλίζει και προστατεύει τα ελαστικά των 
αυτοκινήτων. Χρησιμοποιείται με ψεκασμό 
ή με σφουγγάρι. Σε περίπτωση ψεκασμού, 
απλώστε ομοιόμορφα το προϊόν με σφουγ-
γάρι ή πανί. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 113

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

BLACK WHEEL

Καθαριστικό ζάντας αυτοκινήτου. Απομα-
κρύνει τους ρύπους χωρίς να επηρεάζει 
την ζάντα. Χρησιμοποιείται ως έχει ή αραι-
ωμένο το ανώτερο με 5 μέρη νερού. Αφού 
ψεκάσουμε, αφήνουμε το υλικό να δράσει 
για μερικά λεπτά, τρίβουμε ενεργά αν χρει-
άζεται και ξεπλένουμε.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 114

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΖΑΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

NEW WHEEL

Ιδανικό προϊόν για το πλύσιμο αυτοκινήτου 
είτε με αυτόματα πλυντήρια, είτε στο χέρι. 
Καθαρίζει τέλεια και τον πιο δύσκολο ρύπο, 
ενώ παράλληλα προστατεύει από την ηλι-
ακή ακτινοβολία. Συμπυκνωμένο ούτως 
ώστε να μειώνει το κόστος χρήσης. 

Ίδιο με το CAR SOAP με την προσθήκη 
γυαλιστικού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 109

ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

CAR SOAP

ΚΩΔ: 110
SILICON CAR SOAP

Συμπυκνωμένο υγρό πρόπλυσης  για αυ-
τοκίνητα. Χρησιμοποιείται είτε με το χέρι, 
είτε σε αυτόματα μηχανήματα με αραίωση 
περίπου 2%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 111

ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

WASH FOAM

Προϊόν υψηλής συγκέντρωσης που μπαί-
νει στο δοχείο υγρού καθαρισμού τζαμιών. 
Καθαρίζει και απολιπαίνει  ακόμη και τους 
πιο δύσκολους ρύπους και τα έντομα εξα-
σφαλίζοντας τέλεια ορατότητα. Αποτρέπει 
τον σχηματισμό πάγου στο παρμπρίζ και 
στο δοχείο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΙΔΙΟ  250 ML

ΚΩΔ.: Μ11231

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

FLESH PARABREZZA
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Το LUBCUT  EVP είναι ένα υγρό κοπής και διαμόρ-
φωσης μετάλλων, με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
ότι εξατμίζεται κατά την κοπή και αφήνει μόνο μια 
λεπτή επικάλυψη που επιτρέπει στα κατεργαζόμε-
να ελάσματα να μην κολλούν μεταξύ τους. Η λεπτή 
αυτή προστασία εν αλλοιώνεται με την πάροδο του 
χρόνου. Το προϊόν είναι παραφινικής βάσης, δεν 
περιέχει καθόλου χλώριο ή παράγωγά του, ενώ 
αντιθέτως περιέχει αναστολείς διάβρωσης, και εν 
καπνίζει ούτε μυρίζει άσχημα κατά την κοπή. Χρη-
σιμοποιείται στα μηχανήματα κοπής και διαμόρφω-
σης  μετάλλων με άριστα αποτελέσματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 
ΚΑΙ 32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 136

ΕΞΑΤΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ

LUBCUT EVP 

Υγρό άοσμο υψηλού σημείου ανάφλεξης 
ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους τύπους 
μηχανών ηλεκτροδιάβρωσης. Βασίζεται σε 
ειδικούς διυλισμένους υδρογονάνθρακες 
με άριστες ιδιότητες για υγρά αυτού του 
είδους. Το CUT EL FLUID είναι ειδικά σχε-
διασμένο για τις καλύτερες και περίτεχνες 
μονάδες κατεργασίας • Απορροφά την θερ-
μότητα • Χαμηλή τάση εξάτμισης • Υψηλό 
σημείο ανάφλεξης • Χαμηλή τοξικότητα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 716

ΥΓΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

CUT EL FLUID 

Χρησιμοποιείται στα κυκλώματα ψύξεως των μη-
χανών εσωτερικής καύσεως, όπως ψυγεία αυτο-
κινήτων και ντηζελομηχανών, και για οποιοδήποτε 
άλλη χρήση απαιτείται χαμηλό σημείο πήξεως. 
Είναι πλήρως συμβατό με λάστιχα και ζάντες, έχο-
ντας υψηλή αντισκωρική και αντιαφριστική ισχύ 
που προστατεύει τα μέταλλα και του προσδίδει 
καλή συμπεριφορά απέναντι στα άλατα.  Δεν πα-
γώνει σε θερμοκρασίες μέχρι -13 C. - Είναι αντιδι-
αβρωτικό και εξαλείφει το πρόβλημα των αλάτων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ 
ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 107

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

CAR FLU -13

Το CAR FLU EXTRA είναι ένα ειδικό αντιπη-
κτικό προϊόν με βάση την αιθυλενογλυκόλη.  
Περιέχει επίσης δεσμευτικά σκληρότητας, 
αντιδιαβρωτικά πρόσθετα και είναι χρωματι-
σμένο. Χρησιμοποιείται στα κυκλώματα ψύ-
ξης M.E.K. (ψυγεία αυτοκινήτων, ντηζελομη-
χανών) και για οποιαδήποτε άλλη χρήση που 
απαιτείται χαμηλό σημείο πήξης. Χρησιμοποι-
είται πάντα αραιωμένο σε νερό. Ανάλογα με 
την αραίωση ανεβαίνει το σημείο πήξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5
ΚΑΙ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 108

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

CAR FLU EXTRA 

ΨΥΚΤΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ – ΛΑΔΙΑ ΚΟΠΗΣ – ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΟΡΥΚΤΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΨΥΚΤΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Το LUBCUT 150 είναι ένα νέου τύπου γαλακτομα-
τοποιήσιμο υγρό κοπής μετάλλων (HEAVY DUTY) 
με βακτηριοκτόνα πρόσθετα που εμποδίζουν 
την ανάπτυξη των βακτηριδίων (δεν μυρίζει) και 
με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα που εξαλείφουν τα 
προβλήματα της διάβρωσης. To LUBCUT 150 σε 
γαλάκτωμα, έχει αντιαφριστικές ιδιότητες και εγγυ-
άται σταθερά και αποτελεσματικά διαλύματα ακόμα 
και σε νερά υψηλής σκληρότητας. Χρησιμοποιείται 
σαν ψυκτικό και λιπαντικό σε όλες τις μηχανές 
κοπής μετάλλων (π.χ. παντογράφοι, πριόνια αλου-
μινίου - σιδήρου, τόρνοι, CNC κλπ) με πολύ καλά 
αποτελέσματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ 32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 105
LUBCUT 150

Το LUBCUT 165 είναι ένα συνθετικό υγρό κοπής 
μετάλλων, ευδιάλυτο στο νερό χωρίς να δημι-
ουργεί γαλάκτωμα, με βακτηριοκτόνα πρόσθε-
τα που εμποδίζουν το τάγγισμα του διαλύματος 
και αντιδιαβρωτικές ουσίες για την προστασία 
από την σκουριά των μηχανημάτων και αντικει-
μένων. Ανήκει στην νέα γενιά των ψυκτικών 
υγρών (συνθετικά), δεν μυρίζει και έχει μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιείται στα μηχανήματα 
κοπής μετάλλων (τόρνοι, ρεκτιφιέ κλπ) με άριστα 
αποτελέσματα. Χρησιμοποιείται μόνο σε σιδερέ-
νια αντικείμενα, δεν συνιστάται η χρήση του σε 
χαλκό και κράματα αυτού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 
ΚΑΙ 32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 106

ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΨΥΚΤΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

LUBCUT 165
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ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Το LUBCUT Τ9 είναι ένα υψηλής ποιότητας λε-
πτόρρευστο μη γαλακτοποιούμενο ορυκτέλαιο 
κατεργασίας μετάλλων, παρέχει άριστη ψύξη προ-
στατεύοντας τα μηχανήματα και αντικείμενα. Ανήκει 
στην νέα γενιά των ψυκτικών υγρών.  Συνίσταται σε 
κατεργασίες μαγνησίου και κραμάτων αυτού γιατί 
δεν λεκιάζει τα κατεργαζόμενα μέταλλα. Προορίζε-
ται για εργασίες ρεκτιφιέ, τόρνου, φρέζας, γραναζο-
κόπτη. Ιδανικό για ακόνισμα εργαλείων, δεν μυρίζει 
και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5
ΚΑΙ 32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 727
LUBCUT T9

Το LUBCUT 166 είναι ένα νέου τύπου πλή-
ρες υγρό κοπής μετάλλων (HEAVY DUTY) 
με βακτηριοκτόνα πρόσθετα που εμποδί-
ζουν την ανάπτυξη των βακτηριδίων (δεν 
μυρίζει) και με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα 
που εξαλείφουν τα προβλήματα της διά-
βρωσης. To LUBCUT 166, έχει αντιαφρι-
στικές ιδιότητες και εγγυάται σταθερά και 
αποτελεσματικά διαλύματα ακόμα και σε 
νερά υψηλής σκληρότητας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 
ΚΑΙ 32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 719

ΠΛΗΡΕΣ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ

LUBCUT 166

Το LUBCUT 161 S. είναι ένα συνθετικό υγρό, 
ψυκτικό κοπής μετάλλων, ευδιάλυτο στο νερό 
χωρίς να δημιουργεί γαλάκτωμα, με βακτηρι-
οκτόνα πρόσθετα που εμποδίζουν το τάγγισμα 
του διαλύματος και αντιδιαβρωτικές ουσίες για 
την προστασία από την σκουριά των μηχανημά-
των και αντικειμένων. Το LUBCUT 161 S. ανή-
κει στην νέα γενιά των ψυκτικών υγρών κοπής 
και δεν περιέχει νιτρώδη και χρωμικά άλατα. 
Χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό  σε όλες τις μηχα-
νές κοπής μετάλλων (πχ παντογράφοι, πριόνια 
ανοξείδωτου, τόρνοι, CNC κλπ) με πολύ καλά 
αποτελέσματα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 
32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 727

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ (ΔΙΑΦΑΝΟ)

LUBCUT 161

Το EMUL CLEAN είναι ένα ισχυρό δραστικό 
μικροβιοκτόνο – αλγοκτόνο ευρέως φάσματος, 
που καταστέλλει όχι μόνο την ανάπτυξη των άλ-
γεων αλλά ολόκληρο το εύρος του μικροβιακού 
πληθυσμού (αερόβια, βακτηρίδια, slime, θειοβα-
κτηρίδια, μύκητες, νόσο των Λεγεωνάριων, κλπ). 
Επιπλέον, το EMUL CLEAN είναι το πιο σημαντι-
κό προϊόν συντήρησης για τόρνους, φρέζες και 
άλλα μηχανήματα που χρησιμοποιούν ψυκτολι-
παντικά. Βάλτε ποσότητα του προϊόντος σε ανα-
λογία 1% στο υπάρχον διάλυμα και αφήστε να 
κυκλοφορήσει για τουλάχιστον 6 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ

ΚΩΔ.: 718

ΒΑΚΤΙΡΙΔΙΟΚΤΟΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΛΑΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

EMUL CLEAN

Είναι μία σύνθεση υπέρ ραφιναρισμένων λα-
διών, ολεϊνών και ειδικών πρόσθετων. Δεν πε-
ριέχει διαλύτες. Μειώνει δραστικά τον καπνό και 
την δυσοσμία της κατεργασίας, επιτρέποντας την 
ορατότητα των κατεργαζόμενων τεμαχίων, και 
βελτιώνει τα τελειώματα και τις επιφανειακές 
λεπτομέρειες. Το VICHEM 163 είναι ιδανικό 
για κοπή και κατεργασία μαλακών και σκληρών 
μετάλλων. Εξασφαλίζει συνεχή λίπανση αν διο-
χετεύεται κατά μήκος της κοπής. Αν εφαρμοστεί 
στην επιφάνεια, παραμένει προσκολλημένο, και 
διαχέει την θερμότητα αποτρέποντας την υπερ-
θέρμανση του εργαλείου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ

ΚΩΔ.: 720

ΠΛΗΡΕΣ ΛΑΔΙ ΣΠΕΙΡΟΤΟΜΗΣΗΣ - ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

VICHEM 163
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ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ 
Αντιπροσωπεύει την νέα τεχνολογία των απορρυ-
παντικών, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια. Δεν περιέχει σόδα ή άλλα αλ-
κάλια αλλά καθαρίζει χάρη στα ειδικά τασιενεργά 
και τους γαλακτοματοποιητές. Αυτά διασπούν τον 
ρύπο καθιστώντας πιο εύκολη την πλήρη απομά-
κρυνση των. Τα προστατευτικά λάδια που περιέχει, 
φροντίζουν και προστατεύουν την επιδερμίδα. Το 
SAPOF δεν περιέχει τριπτικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 750 ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ 6TEM/KIB 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ 5lt  6 ΤΕΜ/ΚΙΒ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ 10lt 3 ΤΕΜ/ΚΙΒ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ 25lt

ΚΩΔ.: 37842

ΚΩΔ.: Μ37849

ΚΩΔ.: Μ34651

ΚΩΔ.: Μ37847

ΚΩΔ.: Μ3785

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ 

SAPOF

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΖΕΛ, ΜΕ 
ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ.
Απορρυπαντικό σε τζελ για αφαίρεση όλων των 
δύσκολων, και επίμονων ρύπων. Διαλύεται άμε-
σα σε επαφή με τα χέρια. Τα ενεργά του απορρυ-
παντικά συστατικά που είναι φυτικά προερχόμενα 
από την καρύδα και τα εσπεριδοειδή, εξασφαλί-
ζουν τέλειο και άμεσο αποτέλεσμα. Περιέχει ειδι-
κές πρωτεΐνες που κάνουν το δέρμα μαλακό και 
ελαστικό.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΖΕΛ, ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ, ΚΟΛ-
ΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙ.
Απορρυπαντικό σε τζελ για αφαίρεση των πιο επίμονων και έντονων ρύ-
πων. Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για αφαίρεση μελανιού και χρώματος (φα-
νοποιεία, τυπογραφεία, ζωγράφους κλπ). Διαλύεται άμεσα σε επαφή με 
τα χέρια. Τα φυτικά ενεργά συστατικά του, προερχόμενα από καρύδα και 
εσπεριδοειδή, εξασφαλίζουν άμεσο και τέλειο αποτέλεσμα. Χάρη στις ει-
δικές πρωτεΐνες που περιέχει, αφήνει τα χέρια μαλακά και ελαστικά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250 ml, 24 TEM/KIB

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 250 ml,
24 TEM/KIB

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΩΝ 750ml, 12 TEM/KIB

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ 5lt ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ
6 ΤΕΜ/ΚΙΒ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ 5lt ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ, 6 ΤΕΜ/ΚΙΒ

ΚΩΔ.: M37233

ΚΩΔ.: Μ37542

ΚΩΔ.: Μ37242

ΚΩΔ.: Μ37549

ΚΩΔ.: Μ37249

ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
ΚΑΡΥΔΑΣ

ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙ

MACOTA GEL VERNICI

ΣΑΠΟΥΝΙΑ – ΠΑΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

Απορρυπαντική και απολιπαντική κρέμα 
καθαρισμού χεριών. Διαλύει  τον ρύπο και 
αφήνει τα χέρια μαλακά. Ενδείκνυται για 
ιδιαίτερα δύσκολες περιπτώσεις ρύπου σε 
συνεργεία, μηχανουργεία, ναυπηγεία, βιο-
μηχανίες κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ
5 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: M38246    

ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

ΟΜΙΝΟ BLU
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Το BRANDEX είναι το ιδανικό προϊόν για 
απορροφητικούς βόθρους και αποχετευτι-
κά δίκτυα. Η επέμβασή του έχει σαν απο-
τέλεσμα την εξάλειψη δυσάρεστων οσμών, 
ενώ τα ειδικά πρόσθετα τα οποία περιέχει, 
διασπούν τα επικαθήμενα λίπη των λυμά-
των.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ
25 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 712

ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ

BRANDEX

Το GASOIL ADD είναι ένα υγρό προϊόν, το 
οποίο περιέχει διαλύτες, διασκορπιστικά 
πρόσθετα και επιφανειοδραστικές ουσίες 
σε συνδυασμό με οργανομεταλλικούς δι-
αλύτες. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: χρησιμοποιεί-
ται με άριστα αποτελέσματα και βελτιώνει 
τις συνθήκες στα προ και μετά την καύση 
στάδια, ενώ αποτρέπει το πάγωμα του καυ-
σίμου.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ
25 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 104

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

GASOIL ADD

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Όξινο συμπυκνωμένο διασπαστικό, ιδανικό για 
πλήθος καθιζήσεων όπως: υπόλοιπα σκυροδέ-
ματος, του ασβεστόλιθου, πυριτικών, του νιτρι-
κών αλάτων, της σκουριάς και των οξειδώσεων 
οποιουδήποτε είδους. Το OXIPOWER έχει μεγά-
λη συμπύκνωση και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμο-
ποιείται σχεδόν πάντα με αραίωση. Πολύ καλό για 
καθάρισμα μπετονιέρας και γενικά οικοδομικού 
εξοπλισμού από τσιμέντα, σοβάδες κλπ, χωρίς να 
δημιουργηθεί αλλοιώσεις στα χρώματα κλπ του 
εξοπλισμού. Επίσης χρησιμοποιείται πολύ στον 
χώρο των σκαφών σαν διασπαστικό στρυδόνας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 
ΚΑΙ 32 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 709

ΟΞΙΝΟ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ

OXIPOWER

Ένα από τα πιο συμπυκνωμένα υδατικά 
διαλύματα σιλικόνης της αγοράς, με περιε-
κτικότητα που προσεγγίζει το 33%. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για λίπανση, γυάλισμα, 
ολίσθηση, στεγανοποίηση υφασμάτων κλπ. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Υψηλή συγκέντρωση 
σιλικόνης. Εξαιρετική αντοχή στη θερμοκρα-
σία (-5° έως +120°C).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 703

ΥΔΑΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

SILICON FLUID

Το PROTECTION FLU είναι ότι καλύτερο 
έχει να παρουσιάσει αυτή την στιγμή η τεχνο-
λογία, για την συντήρηση των κυκλωμάτων 
των ηλιακών συλλεκτών. Προστατεύει από 
πάγωμα, μέχρι τους -32°C, ενώ τα ειδικά 
αντιδιαβρωτικά και άλλα συστατικά  που πε-
ριέχει προστατεύουν από την διάβρωση και 
από την εναπόθεση αλάτων. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5
ΚΑΙ 32 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 710    

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

PROTECTION FLU

Πρόκειται για την συμπυκνωμένη μορφή του 
PROTECTION FLU. Το προϊόν αυτό χρησιμο-
ποιείται πάντα σε αραίωση με νερό. Ανάλογα 
με την αραίωση, κατεβαίνει το σημείο πήξης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ
32 ΛΙΤΡΩΝ 

ΚΩΔ.: 711

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ 
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

PROTECTION FLU -50°C    



23

Μαλακώνει γρήγορα την σκουριά από βί-
δες, παξιμάδια, εργαλεία, ανταλλακτικά κλπ. 
Λιπαίνει κλειδαριές και εξαλείφει τριγμούς. 
Απομακρύνει την υγρασία, καθαρίζει, προ-
στατεύει. Πρόκειται για το προϊόν VICHEM 
30 αλλά σε υγρή μορφή, ούτως ώστε να 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη οικονομία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5

ΚΩΔ.: 603

ΥΓΡΟ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ

VICHEM 30 L

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ                                           

Το LONG LIFE  είναι νέας τεχνολογίας υγρό προ-
ϊόν που αποτελείται από δεσμευτικά, διασκορπι-
στικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα και χρησιμο-
ποιείται σε πύργους ψύξεις, ψυκτικά κυκλώματα 
και στα πλυστικά μηχανήματα για την παρεμπό-
διση των διαβρώσεων και τον σχηματισμό κα-
θαλατώσεων. Δεν περιέχει χρωμικά ή Νιτρώδη 
και δεν είναι τοξικό. Χρησιμοποιείται συνεχώς σε 
αναλογία 30-60 gr ανά τόνο νερού η οποία εξαρ-
τάται από τις συνθήκες του συστήματος όπως 
θερμοκρασία, σκληρότητα κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 725
LONG LIFE

Είναι ένα αντικολλητικό με βάση ορυκτά έλαια σύν-
θεσης που δημιουργούν ένα φιλμ ανάμεσα στο 
καλούπι και το τσιμέντο. Στο προϊόν περιέχονται 
επιπλέον ειδικά πρόσθετα που διευκολύνουν την 
αποκόλληση του τσιμέντου από το ξύλινο ή μεταλ-
λικό καλούπι. Αν εφαρμοστεί με την σωστή δοσολο-
γία και τρόπο, λειτουργεί σε όλα τα είδη ξύλινου ή  
μεταλλικού καλουπιού. Το προϊόν διαθέτει μεγάλη 
διαβρεχτική και διεισδυτική ισχύ, που επιτρέπει  απο-
δοτικό και ομοιόμορφο άπλωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 20 
ΛΙΤΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΠΡΟΪΟΝ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 
18 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 723 ΚΩΔ.: 724

ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

VIC CEMENT 
LUB PLUS

VIC CEMENT 
LUB

Διαλύει υφάσματα, χαρτιά κλπ με την χημι-
κή του δράση, ενώ με την θερμαντική του 
δράση, διαλύει φυτικά και ζωικά λίπη όπως 
επίσης και σαπούνια. Περιέχει θειικό οξύ, 
με αντιδιαβρωτικά με αποτέλεσμα να μην 
προκαλεί ζημιά σε σωληνώσεις, PVC, μο-
λύβδινες κλπ. Έχει διπλάσιο ειδικό βάρος 
από το νερό με αποτέλεσμα να προσπερ-
νάει την επιφάνεια και να πηγαίνει στο ση-
μείο όπου υπάρχει το πρόβλημα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ  0,5, 1 ΚΑΙ 2 
ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 708

ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ

BLOCK OUT

Καθαρίζει αποτελεσματικά πύργους ψύξης, συ-
μπυκνωτές θερμότητας και ψυκτικά συστήματα.  
Επικολλάται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες 
και η διαδικασία καθαρισμού και διάσπασης βα-
ρέων κατάλοιπων αλάτων και επίμονων ρύπων, 
δημιουργεί αφρισμό. Είναι ασφαλές ακόμη και 
για ευπαθή μέταλλα όπως αλουμίνιο. Η χρήση 
του ενδείκνυται και για ατμοσίδερα, καφετιέρες, 
κλπ, και όλους αυτούς που ασχολούνται με την 
συντήρησή των.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ
20 ΛΙΤΡΩΝ

ΚΩΔ.: 706

ΟΞΙΝΟ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ

VIC DESCALER

Το STARDUST είναι ένα φυσικό απορροφητικό, 
με διάφορα ορυκτά που χωρίς να δημιουργεί 
προβλήματα σκόνης, διαθέτει τεράστια ικανότητα 
απορρόφησης, μειώνοντας δραστικά το κόστος 
καθαρισμού και απορρόφησης τυχαίων απωλειών 
ή απορρίψεων διαφόρων υγρών. Το STARDUST 
λύνει το πρόβλημα του καθαρισμού των χώρων με 
απλό και οικονομικό τρόπο. Είναι η εξαιρετική και 
άμεση λύση στον καθαρισμό τυχαίων απωλειών ή 
διαρροών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΑΚΚΟΣ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ

ΚΩΔ.: 133    

ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ

STARDUST
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Καταπληκτικό προϊόν για αφαίρεση και κα-
θαρισμό των ρύπων (αιθάλη), που προέρ-
χονται από κάψιμο ξύλου, πέλλετ κλπ.
Εφαρμόζεται με άριστα αποτελέσματα σε 
τζάκια, σόμπες ξύλου, σόμπες πέλλετ κλπ.
Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό. Πε-
ριμένουμε 10-20 λεπτά και στην συνέ-
χεια αφαιρούμε είτε με σπάτουλα, είτε με 
σφουγγάρι και νερό.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 0,5 ΛΙΤΡΟΥ 
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΚΩΔ.: 722

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΠΩΝ

FLAME HEARTH   

Πολύ αποτελεσματικό προϊόν απομάκρυνσης 
μούχλας. Καταπολεμήστε τη μούχλα χωρίς 
χλώριο, βαρέα μέταλλα ή οργανικούς διαλύτες. 
Εύκολο στη χρήση και με αποτέλεσμα μακράς 
διάρκειας. Καθαρίζει και προλαμβάνει τους νη-
ματοειδής μύκητες, ζυμομύκητες, λειχήνες και 
βακτήρια. Εφαρμογή σε τοίχους, νεροχύτες, 
μπανιέρες, νιπτήρες, ταβάνια, αρμούς και παρά-
θυρα. Προληπτική εφαρμογή επίσης σε στέγες, 
μνημεία, αγάλματα, πεζοδρόμια κλπ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 0,5 ΛΙΤΡΟΥ 
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΚΩΔ.: 799500

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΥΧΛΑΣ 

MUFFELIN

Καταπληκτικό προϊόν για αφαίρεση και καθα-
ρισμό των ρύπων (αιθάλη), που προέρχονται 
από κάψιμο ξύλου, πέλλετ κλπ.
Εφαρμόζεται με άριστα αποτελέσματα σε 
τζάκια, σόμπες ξύλου, σόμπες πέλλετ κλπ.
Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό. Περιμέ-
νουμε 10-20 λεπτά και στην συνέχεια αφαι-
ρούμε είτε με σπάτουλα, είτε με σφουγγάρι 
και νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 0,5 ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ 
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΚΩΔ.: Μ5402

ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΝΕΙ 
ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ

FOSFOROSCENTE       

Σβήνει άμεσα οποιαδήποτε φωτιά. Εξαιρετικός 
για αυτοκίνητο, φορτηγό, σκάφη, γραφεία, 
κλπ. Είναι αντιδιαβρωτικός και δεν λερώνει. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.

ΚΩΔ.: Μ6619    

ΚΩΔ.: Μ6519    

ΚΩΔ.: Μ6622    

ΚΩΔ.: Μ6522    

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 0,5 kg ΜΕ ΒΑΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 1 kg ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 0,5 kg ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 1 kg ΜΕ ΒΑΣΗ

ESTIGUENTE CON SUPPORTO              

Είναι το ιδανικό καινοτόμο άρωμα αυτοκινήτου με ξύλινο σύστημα διάχυσης που επιτρέπει 
την σταδιακή απελευθέρωση του αρώματος. Διαρκεί 6 – 8 εβδομάδες.

ΑΡΩΜΑΤΑ: 31601 ΚΟΚΚΙΝΟΞΥΛΟ, 31602 BLUE FRESH, 31603 ΒΑΝΙΛΙΑ, 31604 ΚΑΡΥ-
ΔΑ, 31605 ANTI TOBACCO, 31606 ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, 31607 DESERT, 316058 UNISEX.

ΚΩΔ:
Μ31601-608

ΚΩΔ: Μ36698

ΚΩΔ: Μ36697

RESPIRO SWING

ΑΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ

ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ 48 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ 96 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ
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Ιδανικό αρωματικό αυτοκινήτου και άλλων χώρων. Πλήρως φυτικό, σε 12 διαφορετικά αρώ-
ματα, σε συσκευασία σπρέι χωρίς προωθητικό. Προϊόν από πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά, και 
χωρίς προσθήκη αερίου. Το RESPIRO δεν πνίγει και δεν λεκιάζει. Η υψηλή του συμπύκνωση 
του το καθιστά οικονομικό.

ΑΡΩΜΑΤΑ: 29025 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ, 29125 ΒΑΝΙΛΙΑ, 29225 ΠΟΥΔΡΑ, 29325 ΛΟΥΛΟΥ-
ΔΙΑ, 29425 ΠΕΥΚΟ, 29525 ΛΕΒΑΝΤΑ, 30225 ΚΑΡΥΔΑ,  30325 ΡΟΔΑΚΙΝΟ, 30425 ΜΗΛΟ, 
30525 ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΑ, 30625 ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ, 30725 ΛΕΜΟΝΙ

ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ 24 ΑΡΩΜΑΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ              
 
ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ 24 ΑΡΩΜΑΤΑ ΦΥΣΗΣ

Μ 31098  ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ 48 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ 

ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ 48 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΤΗΣ ΜΕ 96 ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 85 ml 
ΚΙΒΩΤΙΟ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ:
Μ 29025-30725

ΚΩΔ: Μ 30898

ΚΩΔ: Μ 30998

ΚΩΔ: Μ 31098

ΚΩΔ: Μ 36698

ΚΩΔ: Μ 36697

RESPIRO NO GAS              

ΑΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Επαναστατικό προϊόν για  απόσμηση χώ-
ρων  κατοικίδιων, φρεατίων, σιφωνίων, 
τουαλέτας, ανδρικών ουρητηρίων, κλπ. 
Ψεκάστε στην επιφάνεια που σας ενδιαφέ-
ρει, είτε  μέσα στο φρεάτιο ή το σιφώνιο. 
Η εξάλειψη της δυσοσμίας, θα ξεκινήσει 
άμεσα με αισθητό αποτέλεσμα μετά από 
24 ώρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 0,5 ΛΙΤΡΟΥ 
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΚΩΔ.: 288

ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΚΛΠ

BIOSMIN

Επαναστατικό προϊόν για διευκόλυνση 
αφαίρεσης της τρίχας από μοκέτες, χα-
λιά κλπ. Ψεκάστε την επιφάνεια που σας 
ενδιαφέρει, περιμένετε μερικά λεπτά και 
προχωρήστε στον καθαρισμό με ηλεκτρική 
σκούπα. Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με 
νερό μέχρι 1 προς 2.

Ειδικό προϊόν σχεδιασμένο να εξαλείφει 
εντελώς όλα τα ίχνη της μούχλας, τα φύκια 
και τα βακτήρια από εσωτερικές και εξωτε-
ρικές επιφάνειες, και τον καθαρισμό των 
αρμών μεταξύ των πλακιδίων από οποιοδή-
ποτε περιβάλλον.
Το προϊόν διατίθεται σε συσκευασία 500ml 
μέσα σε κουτί, μαζί με ψεκαστήρι και γάντια 
για την χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 0,5 ΛΙΤΡΟΥ 
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 0,5 ΛΙΤΡΟΥ 
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΚΩΔ.: 289

ΚΩΔ.: ΤΚ150051

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΖΩΩΝ 

ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ

HAIR PET         

VIA MUFFA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml

ΚΩΔ.: Μ 31899

ΚΟΡΝΑ ΚΟΜΠΛΕ

AVVISATORE ACUSTICO              
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Ανεξίτηλος μαρκαδόρος χρώματος, για σή-
μανση σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Μύτη από 
ακριλική ίνα 4,5mm, πάχος γραμμής από 1 
έως 3mm. Περιεχόμενο 6,5cc. Υπάρχει σε 
μαύρο, λευκό, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πρά-
σινο, ασημί, χρυσό, πορτοκαλί, γαλάζιο, μωβ 
και ροζ. Διατίθεται και με εκθέτη πάγκου, 72 
τεμαχίων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 400 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΚΩΔ.: P2 

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ

PAINTMARKER

Διαστάσεις 55mmX66m
Χαμηλού θορύβου.

ΚΩΔ.: 130400     

ΚΩΔ.: 130401    

ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΚΑΦΕ

ΔΙΑΦΑΝΗ
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 215 5302666  F. 215 5109728

E. info@victoriachemicals.gr

www.victoriachemicals.gr


