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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, βιοτεχνίας, βιομηχανίας και HORECA.
Στόχος μας είναι:
• Να είμαστε κατοχυρωμένοι σαν μια εταιρία που καινοτομεί στην αγορά των χημικών προϊόντων, που αφορούν 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 αποδοτικότερο 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, σιλικόνες, 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 καθαρισμού, 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 εμπιστοσύνης 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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ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ - ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ
ΚΩΔ.: 210

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΝΕΡΑ
ΚΩΔ.: 211

V24

V30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5, 10
ΚΑΙ 20 ΛΙΤΡΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5, 10
ΚΑΙ 20 ΛΙΤΡΩΝ

Αλκαλικό υγρό πλυντηρίου ειδικό για πλύσεις με πολύ σκληρά νερά. Επιτυγχάνει καταπληκτικά αποτελέσματα.
Δοσολογία χρήσης: 1-5gr/lt νερού πλυσίματος.

Όξινο υγρό πλυντηρίου ειδικό για πλύσεις
με πολύ σκληρά νερά. Επιτυγχάνει καταπληκτικά αποτελέσματα.
Δοσολογία χρήσης: 2-4gr/lt νερού.
Βέλτιστη θερμοκρασία έκπλυσης 70-85°C.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΝΕΡΑ

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 212

ΚΩΔ.: 213

V26

V32

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5, 10
ΚΑΙ 20 ΛΙΤΡΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5, 10
ΚΑΙ 20 ΛΙΤΡΩΝ

Μαλακώνει γρήγορα την σκουριά από βίδες, παξιμάδια, εργαλεία, ανταλλακτικά
κλπ. Λιπαίνει κλειδαριές και εξαλείφει τριγμούς. Απομακρύνει την υγρασία, καθαρίζει,
προστατεύει.

Όξινο υγρό πλυντηρίου ειδικό για πλύσεις
με μέτρια νερά. Επιτυγχάνει καταπληκτικά
αποτελέσματα.
Δοσολογία χρήσης: 3-7 gr/lt νερού.
Βέλτιστη θερμοκρασία έκπλυσης 70-85°C.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΝΕΡΑ

ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔ.: 214

ΚΩΔ.: 215

V28

V34

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5, 10
ΚΑΙ 20 ΛΙΤΡΩΝ

Αλκαλικό υγρό πλυντηρίου ειδικό για πλύσεις με μαλακά νερά. Επιτυγχάνει καταπληκτικά αποτελέσματα.
Δοσολογία χρήσης: 1-4 gr/lt νερού πλυσίματος.

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5, 10
ΚΑΙ 20 ΛΙΤΡΩΝ

Όξινο υγρό πλυντηρίου ειδικό για πλύσεις
με μαλακά νερά. Επιτυγχάνει καταπληκτικά
αποτελέσματα.
Δοσολογία χρήσης: 2-7 gr/lt νερού.
Βέλτιστη θερμοκρασία έκπλυσης 70-85°C.
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΩΝ
ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ
ΚΩΔ.: TF004

ΚΩΔ.: TF006

ACQUABRITE ECO

RINSE 35

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 6, 12
ΚΑΙ 25 ΚΙΛΩΝ

Υγρό απορρυπαντικό με χλώριο, αλκαλικής
βάσεως, για πλυντήρια πιάτων τύπου τούνελ
ή καλαθιού, όπου υπάρχουν εμφανή εμφανή
αμιδικά υπολείμματα, ή ιδιαίτερα έντονοι ρύποι.
Είναι καυστικό προϊόν που περιέχει αποσκληρυντές νερού, πληρωτικά συστατικά, και ελεύθερο
χλώριο, το οποίο έχει μία δραστική απολυμαντική
δράση κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Η
δοσολογία αλλάζει, ανάλογα με την σκληρότητα
του νερού. ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΛΑΔΙΑ, ΛΙΠΗ Κ.Λ.Π.

ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΕΥΩΝ, ΡΟΥΧΩΝ ΚΛΠ
ΚΩΔ.: 217
CALCRUSH
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ

Όξινο υγρό για αφαλάτωση πλυντηρίων πιάτων, ρούχων, βραστήρων, ατμοσίδερων,
μηχανών καφέ κλπ. Η επέμβαση γίνεται με
διάλυμα 5-10% και θερμοκρασία νερού
στους 60 °C.
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ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 6, 12
ΚΑΙ 25 ΚΙΛΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΛΙΠΟΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ,GRILL,
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΚΛΠ
ΚΩΔ.: 208

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ
– ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΚΩΔ.: 201

POLIGRILL

DRILLO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5,10 KAI 20 ΛΙΤΡΩΝ

Αλκαλικό υγρό καθαρισμού και διάσπασης
λιπών, καρβουνίλας και λαδιών όλες τις
επιφάνειες. Χρησιμοποιείται αυτούσιο για
έντονους ρύπους και με διάλυση για ελαφρά ρύπανση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ
- ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5,10 KAI 20 ΛΙΤΡΩΝ

Το DRILLO, είναι προϊόν για την πλύση των πιάτων,
ποτηριών, ταψιών, κατσαρολών και γενικά όλων
των άλλων μαγειρικών σκευών της κουζίνας στο
χέρι. Έχει πλούσιο αφρισμό και υπέροχο άρωμα
λεμονιού. Διαλύει εύκολα και γρήγορα τα λάδια
και τα λίπη, ακόμη & σε πολύ σκληρά νερά. Μετά
την χρήση, τα χέρια παραμένουν αρωματισμένα και
προστατευμένα. Το προϊόν είναι πλούσιο σε αφρό
και ενεργές ουσίες, που έχουν σαν αποτέλεσμα
αποδοτικό πλύσιμο και ταξινόμηση του προϊόντος
ανάμεσα στα καλύτερα της αγοράς.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΚΩΔ.: 202

ΚΩΔ.: 258

DRIMO

DISH PLUS

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5,10 KAI 20 ΛΙΤΡΩΝ

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5,10 KAI 20 ΛΙΤΡΩΝ

Το DRIΜO, είναι προϊόν για την πλύση των πιάτων,
ποτηριών, ταψιών, κατσαρολών και γενικά όλων
των άλλων μαγειρικών σκευών της κουζίνας στο
χέρι. Έχει πλούσιο αφρισμό και υπέροχο άρωμα
βατόμουρου. Διαλύει εύκολα και γρήγορα τα λάδια και τα λίπη, ακόμη & σε πολύ σκληρά νερά ενώ
η περιεκτικότητά του σε ξύδι το καθιστούν ιδανικό
για απόσμηση. Μετά την χρήση, τα χέρια παραμένουν αρωματισμένα και προστατευμένα.

Το DISH PLUS αντιπροσωπεύει ότι καλύτερο έχει
να παρουσιάσει σήμερα η βιομηχανία όσον αφορά
την παραγωγή υγρών καθαρισμού. Η καινοτόμος
σύνθεσή του σε συνδυασμό με τις πιο προηγμένες
και ποιοτικές πρώτες ύλες, όπως επίσης με το άψογο αποτέλεσμα, καθιστούν το DISH PLUS την αιχμή
του δόρατος όσον αφορά τον καθαρισμό σκευών
κλπ στο χέρι. Απευθύνεται σε δύσκολες περιπτώσεις όπως ζαχαροπλαστεία, εταιρείες κατεργασίας
κρεάτων κλπ. Αφήνει τα χέρια μαλακά και τα σκεύη
καθαρά. Με ευχάριστο άρωμα λεμόνι.

ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΝΤΟΝΟΥΣ
ΡΥΠΟΥΣ

ΚΩΔ.: 209

ΚΩΔ.: TF001

STRONG CLEAN

HOPENET L

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5,10 KAI 20 ΛΙΤΡΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ

Καθαρίζει ακόμη και τις πιο δύσκολες βρωμιές
από όλες τις επιφάνειες όπως: τοίχους, δερματίνες, ξύλα, αλουμίνια, πατώματα, λάδια, σκάφη
τροχόσπιτα κλπ. Είναι ασφαλές για τον χρήστη
ενώ λόγω της μεγάλης συμπύκνωσης είναι και
οικονομικό. Είναι χαμηλού αφρισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με ψεκαστήρι, είτε
με εμβάπτιση ή με πιεστικό, με σφουγγάρι κλπ.
Προτείνουμε σε βαμμένες επιφάνειες η χρήση
να γίνεται από κάνω προς τα πάνω.

Είναι ένα υγρό απορρυπαντικό, με ευχάριστο άρωμα
λεμονιού, πολλαπλής χρήσεως, ιδανικό για καθαρισμό σκληρών επιφανειών. Έχει ιδιαίτερα χαμηλό
δείκτη αφρισμού, και εξαιτίας της ειδικής σύνθεσής
του, δεν χρειάζεται ξέβγαλμα, εκτός αν μία εξειδικευμένη εφαρμογή το απαιτεί. Ελαφρώς αλκαλικό,
περιέχει ειδικά συστατικά εγκλεισμού, ένα ρυθμισμένο μείγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών
καθώς επίσης συστατικά με αντιαπωθητικές και διεισδυτικές ιδιότητες, τα οποία ενισχύουν τη δραστικότητα του προϊόντος έναντι της βρωμιάς.
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ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΛΑΔΩΣΗ
ΚΩΔ.: TF003

ΚΩΔ.: 218

AIR 19 HN

ACTION ST

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ

Καθαρίζει ακόμη και τις πιο δύσκολες βρωμιές από
όλες τις επιφάνειες όπως: τοίχους, δερματίνες, ξύλα,
αλουμίνια, πατώματα, ανοξείδωτες επιφάνειες κλπ.
Είναι ασφαλές για τον χρήστη ενώ λόγω της μεγάλης
συμπύκνωσης είναι και οικονομικό. Είναι χαμηλού
αφρισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με ψεκαστήρι, είτε με εμβάπτιση ή με πιεστικό, με σφουγγάρι
κλπ. Προτείνουμε σε βαμμένες επιφάνειες η χρήση να
γίνεται από κάτω προς τα πάνω. Το προίόν ανταποκρίνεται πλήρως στις καθημερινές ανάγκες καθαρισμού
και απολάδωσης επιφανειών στην κουζίνα, με το λιγότερο δυνατόν κόστος. Ενδεικτική αραίωση 3-5%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΑΙ 13 ΚΙΛΩΝ

Χρησιμοποιείται για την απολύμανση και τον καθαρισμό σε Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Πλοία, Βιομηχανίες Τροφίμων, Εστιατόρια, Κρεοπωλεία,
Ιχθυοπωλεία, Αρτοποιεία, Σχολεία, Παιδικούς
σταθμούς, Οικίες, Οίκους ευγηρίας και γενικά
σε όλους τους χώρους όπως, στις κουζίνες, πάγκους εργασίας, ψυγεία, δοχεία απορριμμάτων,
κα. Έχει μελετηθεί για να καθαρίζει δύσκολες
βρωμιές ενώ συγχρόνως σκοτώνει τα παθογόνα
μικρόβια και τους μύκητες. Ιδανικό για καθαρισμό και απόσμηση ψυγείων μεταφοράς κρεάτων. Ενδεικτική αραίωση 3-5%.

ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΚΩΔ.: Μ20410

ΚΩΔ.: TF017

INOX CLEAN

PUNISHER

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 500 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 TΕΜ

ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 500 ml /
ΚΙΒΩΤΙΟ 12 TΕΜ.

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

Είναι αλκαλικό προϊόν, με ελεγχόμενο αφρό,
που αφαιρεί τον ρύπο, την σκόνη, και λάδια,
γράσα, ελαφρά καρβουνίλα, ατμοσφαιρική
ρύπανση κλπ από μεταλλικές και πλαστικές
επιφάνειες, πάνελ αλουμινίου, φίλτρα κλιματιστικών, φόρμες εργασίας. Είναι ιδανικό
για χρήση σε ανοξείδωτες επιφάνειες, απορροφητήρες κλπ. Ξεβγάζεται εύκολα χωρίς
να αφήνει στίγματα από την σκληρότητα του
νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΙΤΕΖΑΣ
ΚΩΔ.: TF016
FRIT TAB
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΤΑΜΠΛΕΤΑ 65 GR,
ΔΟΧΕΙΟ 1 ΚΙΛΟΥ

Το FRIT TAB είναι ταμπλέτες για καθάρισμα των
επαγγελματικών φριτέζων και των καλαθιών τους
από ανοξείδωτο ατσάλι. Δραστικό προϊόν που αφαιρεί
άμεσα λάδι και καμένα λίπη αφήνοντας τις επιφάνειες
καθαρές. Ασφαλές για χρήση σε σίδηρο, ατσάλι, ανοξείδωτο, χαλκό, ορείχαλκο. Να μην χρησιμοποιείται σε
επιφάνειες από αλουμίνιο. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 ταμπλέτα
για μικρές φριτέζες (έως 15 λίτρα), 2 ταμπλέτες για
μεγάλες φριτέζες (25 λίτρα). Αδειάστε το λάδι. Γεμίστε
την φριτέζα με νερό και ζεστάνετε σε θερμοκρασία 5055 oC. Βάλτε την ταμπλέτα μέσα στο καλάθι και αφήστε
να βράσει για τουλάχιστον 20 λεπτά. Ξεβγάλατε καλά
με νερό.
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - ΠΑΤΩΜΑ
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ.: 205

ΚΩΔ.: 204

MARABU

FLAMIN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
5 KAI 10 ΛΙΤΡΩΝ

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5 KAI 10 ΛΙΤΡΩΝ

Συμπυκνωμένο υγρό γενικού καθαρισμού
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, με ευχάριστο άρωμα λεμόνι που διαρκεί. Αρκεί
μικρή ποσότητα, κατάλληλο για καθημερινή
χρήση.

Συμπυκνωμένο υγρό γενικού καθαρισμού
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, με ευχάριστο άρωμα λεβάντα που διαρκεί. Αρκεί
μικρή ποσότητα, κατάλληλο για καθημερινή
χρήση.

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔ.: 206

ΚΩΔ.: TF002

PALMIER

PAVILUX

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5 KAI 10 ΛΙΤΡΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5, 10
ΚΑΙ 25 ΚΙΛΩΝ

Συμπυκνωμένο υγρό γενικού καθαρισμού
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, με ευχάριστο άρωμα κεράσι που διαρκεί. Αρκεί
μικρή ποσότητα, κατάλληλο για καθημερινή
χρήση.

Το προϊόν PAVILUX είναι ένα απορρυπαντικό, με
εξυγιαντική δράση, με βάση τα άλατα του τεταρτοταγούς αμμωνίου, κατάλληλο για ταυτόχρονη
τριπλή δράση καθαρισμό, απομάκρυνση οσμών
και απολύμανση. Για κοινόχρηστους χώρους,
χώρους εργασίας καθώς και βιομηχανικούς
χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σφουγγαρίστρες, πετσέτες, μαντήλια καθαρισμού, με
ψεκαστήρα, και με μηχανήματα πλύσης. Ιδιαίτερα
αποτελεσματικό να περιορίσει ή να εξαλείψει τις
οσμές από τα υπολείμματα στους κάδους σκουπιδιών. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ 0,5-2%.

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΑΡΩΜΑ

ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ

ΚΩΔ.: 254

ΚΩΔ.: 280

PROFU CLEAN

CHLORIUM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5 KAI 10 ΛΙΤΡΩΝ

Συμπυκνωμένο υγρό γενικού καθαρισμού
με πολύ έντονο και ευχάριστο άρωμα λουλουδιών που διαρκεί ιδιαίτερα.
Αρκεί μικρή ποσότητα, κατάλληλο για καθημερινή χρήση.

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 KAI
10 ΛΙΤΡΩΝ

Υγρό λεύκανσης ρούχων και καθαρισμού
πατωμάτων και γενικότερα πλενομένων επιφανειών με βάση το υποχλωριώδες νάτριο.
Το χλώριο που περιέχει καθαρίζει σε βάθος,
και εγγυάται λεύκανση των υφασμάτων.

9

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ
ΚΩΔ.: 218

ΚΩΔ.: 281

ACTION ST

CHLORIUM CONC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΑΙ 13 ΚΙΛΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 KAI
10 ΛΙΤΡΩΝ

Χρησιμοποιείται για την απολύμανση και τον καθαρισμό σε Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Πλοία, Βιομηχανίες Τροφίμων, Εστιατόρια, Κρεοπωλεία,
Ιχθυοπωλεία, Αρτοποιεία, Σχολεία, Παιδικούς
σταθμούς, Οικίες, Οίκους ευγηρίας και γενικά
σε όλους τους χώρους όπως, στις κουζίνες, πάγκους εργασίας, ψυγεία, δοχεία απορριμμάτων,
κα. Έχει μελετηθεί για να καθαρίζει δύσκολες
βρωμιές ενώ συγχρόνως σκοτώνει τα παθογόνα
μικρόβια και τους μύκητες. Ιδανικό για καθαρισμό και απόσμηση ψυγείων μεταφοράς κρεάτων. Ενδεικτική αραίωση 3-5%.

Υγρό λεύκανσης ρούχων και καθαρισμού
πατωμάτων και γενικότερα πλενομένων
επιφανειών με βάση το υποχλωριώδες νάτριο. Το χλώριο που περιέχει καθαρίζει σε
βάθος, και εγγυάται λεύκανση των υφασμάτων.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΝΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔ.: 207

ΚΩΔ.: TF010

SHINEX

EVERY DAY

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
5 KAI 10 ΛΙΤΡΩΝ

Εξαιρετικό προϊόν καθαρισμού τζαμιών και
γενικότερα γυάλινων επιφανειών. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο. Ψεκάστε την επιφάνεια και σκουπίστε με μαλακό πανί.
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ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΛΕΜΟΝΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΦΙΑΛΗ 750ML ΜΕ
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΚΙ

Είναι ένα προϊόν υψηλής εξάτμισης για καθημερινή χρήση. Χρησιμοποιείται σε έπιπλα, γραφεία,
ντουλάπες, τραπέζια, πόρτες, καρέκλες κλπ. Έχει
καταπληκτική εφαρμογή σε πάγκους και τραπέζια
από ανοξείδωτο ατσάλι. Δεν αφήνει θαμπάδες
μετά την χρήση, ιδανικό για τζάμια και γυάλινες
επιφάνειες. Είναι προϊόν γρήγορης εξάτμισης.
Επιπλέον, περιέχει συστατικά που μειώνουν την
επανατοποθέτηση των ρύπων. Είναι ΑΦΛΕΚΤΟ
και ευχάριστα αρωματισμένο.

ΜΠΑΝΙΟ – ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΨΥΚΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΚΟΠΗΣ - ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΚΩΔ.: 279

ΚΩΔ.: 255

BLUE FLUSH

LAVABO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Η συσκευή περιέχει στερεό άρωμα, αρωματικά στοιχεία και υψηλή συγκέντρωση
απορρυπαντικού. Ο όγκος κυκλοφορίας
είναι μεταξύ της περιοχής του νερού στις
εισόδους και εξόδους που μπορούν να
ελέγξουν την συγκέντρωση αρώματος και
απορρυπαντικού για ομοιόμορφη χρήση
για 500 φορές.

ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5 KAI 10 ΛΙΤΡΩΝ

Υγρό καθαρισμού μπάνιου, λεκανών, πλακιδίων και άλλων ειδών υγιεινής. Διαλύει
ίχνη από σαπούνι και λίπος, χωρίς να φθείρει το σμάλτο των επιφανειών. Αφήνει τις
επιφάνειες καθαρές ενώ το διακριτικό του
άρωμα παραμένει στον χώρο.
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΑΡΑΙΩΣΗ 5-15%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ WC KAI ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔ.: 200

ΚΩΔ.: TF009

CALCOFF

WC SAN

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
ΤΩΝ 5 KAI 10 ΛΙΤΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΑΛΗ
ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ

Καθημερινός καθαρισμός και αφαλάτωση
των ειδών υγιεινής, των μπαταριών του μπάνιου κλπ. Το CALCOFF, καθαρίζει τα άλατα
και τους ρύπους του μπάνιου, ενώ παράλληλα αρωματίζει ευχάριστα τον χώρο. Η σύνθεση του προϊόντος καθυστερεί την άμεση
επικάθηση των αλάτων.

Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για απορρύπανση, εξυγίανση και διάσπαση ρύπων σε wc, ουρητήρια και κεραμικά
είδη υγιεινής. Δεν ενδείκνυται για χρήση σε ανοξείδωτες επιφάνειες. Δρα πάνω στα τοιχώματα εξαλείφοντας
εναποθέσεις αλάτων, σκουριάς και οργανικών υπολειμμάτων. Εξυγιαίνει γιατί εξαλείφει τα ιζήματα που
είναι ιδανικό υπόβαθρο για βακτήρια, ακόμα και κάτω
από την επιφάνεια του νερού. Χρησιμοποιείται ως έχει.
Ψεκάστε το προϊόν στα είδη υγιεινής ιδιαίτερα στα κιτρινισμένα σημεία. Αφήστε το WC SAN να δράσει 2 ώρες
για έντονους ρύπους, ενώ για πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις αφήστε το να δράσει όλη την νύχτα. Μετά την
εφαρμογή ξεβγάλατε με καθαρό νερό.

ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΙΤΡΙΚΟ
ΟΞΥ

ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ

ΚΩΔ.: TF015

ΚΩΔ.: 216

CITROX

HAND CREAM

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΙΑΛΗ 1
ΛΙΤΡΟΥ

Το CITROX είναι ένα πράσινο, αρωματισμένο υγρό
προϊόν, ελαφρά όξινο. Ιδιαίτερα ενδεδειγμένο για είδη
υγιεινής (νιπτήρες, ντουζιέρες, πλακάκια, βρύσες κλπ),
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πατώματα ή και
για όλες τις επιφάνειες όπου θέλουμε να συνδυάσουμε
καλό καθαρισμό με ταυτόχρονη διάσπαση αλάτων και
ευχάριστο άρωμα. Το CITROX δεν περιέχει νιτρικό,
υδροχλωρικό, φωσφορικό ή άλλα ισχυρά οξέα, αλλά
μόνο κιτρικό οξύ, απολύτως μη διαβρωτικό σε κεραμικό, πορσελάνη, ανοξείδωτο ατσάλι, χαλκό, ορείχαλκο
και αλουμίνιο. Για κανονικό καθαρισμό ειδών υγιεινής
αραιώνεται σε αναλογία 5-10% με νερό ενώ για χρήση
σαν προϊόν γενικού καθαρισμού, η αραίωση είναι 1%.

ΔΟΧΕΙO ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

Υγρό κρεμοσάπουνο σε 2 καταπληκτικά
αρώματα, αμύγδαλο και τριαντάφυλλο. Το
πολύ ευχάριστο άρωμά του, συμπληρώνει
την ιδιαίτερη αίσθηση καθαριότητας που
προσδίδει η χρήση του εξαιρετικού αυτού
προϊόντος. Ενδείκνυται για χρήση σε χώρους μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία κλπ.
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ
ΚΩΔ.: 249

ΚΩΔ.: 250

LAVIN EXTRA

LAVIN MAGIC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΑΚΚΟΣ ΤΩΝ 20 ΚΙΛΩΝ

Σκόνη πλυντηρίου ρούχων υψηλής ποιότητας
για όλα τα πλυντήρια. Δεν περιέχει λευκαντικό. Περιέχει ενεργά συστατικά και δίνει άριστο
αποτέλεσμα σε όλους τους τύπους των ρούχων.
Περιέχει ειδικό σύστημα συμπλοκοποιητών, που
δεσμεύουν τα άλατα του νερού και προστατεύει
τα ρούχα και το πλυντήριο. Τα ένζυμα βοηθούν
στην απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και των
πρωτεϊνών. Οικονομικής χρήσης. Η δοσολογία
μεταβάλλεται ανάλογα με την σκληρότητα του
νερού και τον ρύπο του ιματισμού.

ΥΓΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΑΙ 13
ΚΙΛΩΝ

Υγρό πλυντηρίου ρούχων υψηλής ποιότητας
για όλα τα πλυντήρια. Χάρη στα συστατικά του
προσφέρει άριστο αποτέλεσμα σε όλους τους
τύπους των ρούχων. Εξασφαλίζει ζωντάνια στα
χρώματα και απαλότητα στα ευαίσθητα υφάσματα. Επιλέξτε θερμοκρασίες το ανώτερο 30°C για
μάλλινα και 40°C για συνθετικά. Για δοσολογίες, διαβάστε την ετικέτα του προϊόντος. Η δοσολογία μεταβάλλεται ανάλογα με την σκληρότητα
του νερού και τον ρύπο του ιματισμού.

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ

ΚΩΔ.: 251

ΚΩΔ.: 245

LAVIN FORCE

COCOLIN BLUE

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΑΙ
13 ΚΙΛΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΑΙ
13 ΚΙΛΩΝ

Υγρό πρόσθετο πλυντηρίου ρούχων για δύσκολους λιπαρούς λεκέδες. Απομακρύνει εύκολα
δύσκολους ρύπους όπως λάδια, αντηλιακά, τατουάζ χένα, κλπ. Η δράση του παραμένει η ίδια
ανεξάρτητα από το είδος του υφάσματος.

Προϊόν που περιέχει υψηλής ποιότητας μαλακτικές ουσίες και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό σε συνδυασμό με καταπληκτικό
άρωμα που ευωδιάζει διακριτικά τα ρούχα.
Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη πλυντηρίων
και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στο
πλύσιμο στο χέρι. Αφαιρεί τον στατικό ηλεκτρισμό από τα συνθετικά.

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ
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ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΖΥΜΑ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ

ΚΩΔ.: 246

ΚΩΔ.: 247

COCOLIN ROSE

COCOLIN VIOLET

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΑΙ
13 ΚΙΛΩΝ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 4 ΚΑΙ
13 ΚΙΛΩΝ

Προϊόν που περιέχει υψηλής ποιότητας μαλακτικές ουσίες και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό σε συνδυασμό με καταπληκτικό
άρωμα που ευωδιάζει διακριτικά τα ρούχα.
Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη πλυντηρίων
και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στο
πλύσιμο στο χέρι. Αφαιρεί τον στατικό ηλεκτρισμό από τα συνθετικά.

Προϊόν που περιέχει υψηλής ποιότητας μαλακτικές ουσίες και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό σε συνδυασμό με καταπληκτικό
άρωμα που ευωδιάζει διακριτικά τα ρούχα.
Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη πλυντηρίων και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
και στο πλύσιμο στο χέρι. Αφαιρεί τον στατικό ηλεκτρισμό από τα συνθετικά.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
ΑΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΠΡΕΪ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑ

ΚΩΔ.: 256

ΚΩΔ.: 282

AIR PARFUM

EURHORIA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 265 ml

Εξαιρετικό προϊόν που αρωματίζει τον
χώρο και προσφέρει ευχάριστη διάθεση.
Με ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ. Διατίθεται σε 19 διαφορετικά αρώματα που διαρκούν. Χρήση με
την δοσοµετρική συσκευή VIMATIC 1.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑ
ΚΩΔ.: 283

ΦΙΑΛΗ 500 ml ψεκ.,
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

Συμπυκνωμένο αρωματικό χώρου. Ψεκάστε μια μικρή ποσότητα και αφήστε το άρωμα να διαχυθεί και να δώσει στον χώρο σας
μια ευχάριστη νότα που διαρκεί.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΩΜΑ
ΚΩΔ.: 284

NOSTALGIA

UTOPIA

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ 500 ml ψεκ., ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

ΦΙΑΛΗ 500 ml ψεκ., ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ

Συμπυκνωμένο αρωματικό χώρου. Ψεκάστε
μια μικρή ποσότητα και αφήστε το άρωμα να
διαχυθεί και να δώσει στον χώρο σας μια ευχάριστη νότα που διαρκεί.

Συμπυκνωμένο αρωματικό χώρου. Ψεκάστε
μια μικρή ποσότητα και αφήστε το άρωμα να
διαχυθεί και να δώσει στον χώρο σας μια ευχάριστη νότα που διαρκεί.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΥΡΕΘΡΟΝ
ΚΩΔ.: 276
FLY OUT
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΣΠΡΕΪ ΤΩΝ 265 ml

Εντομοκτόνο υψηλής ποιότητας, εγκεκριμένο
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Χρησιμοποιείται σε: Χώρους εστίασης και παρασκευής
τροφίμων, σε εστιατόρια, ψητοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, νοσοκομεία, βιομηχανικούς χώρους,
αποθήκες κ.α.
Περιέχει ΦΥΣΙΚΗ ΠΥΡΕΘΡΙΝΗ, είναι άοσμο & δεν
προκαλεί ερεθισμούς & αλλεργίες. Χρήση με την
δοσοµετρική συσκευή VIMATIC 2.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΩΔ.: 708

ΚΩΔ.: 287

BLOCK OUT

BIOLLIQ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΦΙΑΛΗ ΤΟΥ 1 ΛΙΤΡΟΥ

ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΙΛΩΝ

Διαλύει υφάσματα, χαρτιά κλπ με την χημική 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, μολύβδινες κλπ. Έχει διπλάσιο ειδικό βάρος
από το νερό με αποτέλεσμα να πηγαίνει στο σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα. Για συντήρηση
προτείνουμε να ρίχνετε μια μικρή ποσότητα στο
σιφόνι κάθε 2-3 μέρες, κατά προτίμηση μετά το
πέρας της εργασίας.

Υγρό που περιέχει βακτήρια και επιφανειοδραστικά στοιχεία σε ισορροπημένη προσεκτικά αναλογία. Τα επιφανειοδραστικά στοιχεία έχουν σαν σκοπό την έναρξη, ανάπτυξης βακτηρίων όταν αυτά τοποθετούνται στο σύστημα
για την διάσπαση των αποβλήτων. Το προϊόν προκαλεί
απόσμηση σε φρεάτια, σιφώνια βόθρους, ενώ κατεβάζει
το επίπεδο του βόθρου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
ενισχυτικό βιολογικών καθαρισμών. Επίσης, την ίδια αποτελεσματικότητα έχουμε και σε λιποφρεάτια όπου διασπά
τα σχηματιζόμενα πετρώματα. Σε Λιποπαγίδες, Φρεάτια,
Βόθρους, Δεξαμενές. Αρχική δοσολογία: 1 lt BIOLLIQ
για κάθε 1000 lt λυμάτων προστίθεται απ’ ευθείας στο σύστημα. Επαναλάβετε την δοσολογία κάθε 24 ώρες για 2 ή
3 ημέρες. Συντήρηση: 0,25 lt BIOLLIQ για κάθε 1000 lt
λυμάτων ανά 7 – 10 ημέρες.

ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΒΟΘΡΩΝ
ΚΩΔ.: 712
BRANDEX
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 5 ΚΑΙ
25 ΚΙΛΩΝ

Το BRANDEX είναι το ιδανικό προϊόν για
απορροφητικούς βόθρους και αποχετευτικά δίκτυα. Η επέμβασή του έχει σαν αποτέλεσμα την εξάλειψη δυσάρεστων οσμών,
ενώ τα ειδικά πρόσθετα τα οποία περιέχει,
διασπούν τα επικαθήμενα λίπη των λυμάτων.
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ΕΝΖΥΜΑ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ

ΟΞΙΝΟ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
ΚΩΔ.: 706
VIC DESCALER
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 1 ΛΙΤΡΟΥ

Καθαρίζει αποτελεσματικά πύργους ψύξης, συμπυκνωτές θερμότητας και ψυκτικά συστήματα.
Επικολλάται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες
και η διαδικασία καθαρισμού και διάσπασης βαρέων 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.
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