TMHMA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
INSTITUTIONAL DIVISION

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΦΕΜΗΧΑΝΩΝ
CLEANING PRODUCTS FOR COFFEE MACHINES
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• Kαθαριστικό μηχανών espresso.
• Δεν διαβρώνει τα μέταλλα και τα πλαστικά μέρη της μηχανής.
• Συμπυκνωμένο προϊόν – οικονομικό στη χρήση.
• Κατάλληλο για επαγγελματική και οικιακή χρήση.
• Cleaner for espresso machines.
• Does not corrode metal and plastic parts of the machine.
• Concentrated product - economical to use.
• Suitable for professional and home use.

Δοσολογία/Dosage: 3 g

συσκευασία/packaging: 1 l
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LACIP KALKFREE
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• Eιδικό όξινο αφαλατικό προϊόν καθαρισμού συστημάτων γάλακτος.
• Kατάλληλο για μηχανές γαλλικού καφέ και μηχανές espresso.
• Διασπάει τις πρωτεΐνες γάλακτος και τον γαλακτόλιθο.
• Kαθαρίζει ακροφύσια ατμού, βαλβίδες και σωληνώσεις.
• Special acidic descaler cleaner for milk systems.
• Suitable for French coffee machines and espresso machines.
• Breaks down all milk proteins.
• Cleans steam nozzles, valves and pipes.

Δοσολογία/Dosage: 25-50 ml/l

συσκευασία/packaging: 1 l
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LACIP KALKFREE 2
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• Eιδικό αλκαλικό αφαλατικό προϊόν καθαρισμού συστημάτων γάλακτος.
• Kατάλληλο για μηχανές γαλλικού καφέ και μηχανές espresso.
• Διασπάει τις πρωτεΐνες γάλακτος και τον γαλακτόλιθο.
• Kαθαρίζει ακροφύσια ατμού, βαλβίδες και σωληνώσεις.
• Special alkaline descaler cleaner for milk systems.
• Suitable for French coffee machines and espresso machines.
• Βreaks down all milk proteins.
• Cleans steam nozzles, valves and pipes.

LACIP® DESCALER

Δοσολογία/Dosage: 25-50 ml/l

συσκευασία/packaging: 1 l
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• Eιδικά σχεδιασμένο προϊόν αφαίρεσης αλάτων σε σκόνη.
• Για μηχανές φίλτρου/τσαγιού/οικιακών μηχανών espresso.
• Για αφαλάτωση boiler μηχανών καφέ / βραστήρων /
παγομηχανών & λοιπών εξαρτημάτων.
• Specially formulated descaling powder.
• For filter / tea machines and household espresso machines.
• For desalination of coffee machines / boilers / ice machines
and other accessories.

Δοσολογία/Dosage: 25-50 ml/l

συσκευασία/packaging: 470 ml
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LACIP CUPCLEANER
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• Kαθαριστικό κηλίδων καφέ ή τσαγιού.
• Κατάλληλο για φλιτζάνια / κούπες / πιατάκια.
• Δεν προσβάλει αλουμίνιο, ανοξείδωτο ή πλαστικό.
• Προσφέρει τέλεια υγιεινή.
• Cleaner for coffee or tea stains.
• Suitable for cups / mugs / saucers.
• Safe to use on aluminum, stainless steel or plastic.
• Offers perfect hygiene.

Δοσολογία/Dosage: 25 ml/l

συσκευασία/packaging: 1 l

®

LACIP SHINE OUT
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• Καθαριστικό εξοπλισμού bar & καφέ.
• Κατάλληλο για όλα τα εξωτερικά μέρη μηχανών καφέ.
• Δε χρειάζεται ξέπλυμα.
• Μη τοξικό – φιλικό προς τις επιφάνειες.
• Cleaner for bar & coffee equipment.
• Suitable for all external coffee machine parts.
• No need to rinse.
• Non-toxic - friendly to the surfaces.
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Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

συσκευασία/packaging: 1 l

SUPRACID® 1162
• Eξειδικευμένο προϊόν αφαίρεσης αλάτων από boiler
και αντιστάσεις.
• Xρησιμοποιείται μέσω εμβάπτισης.
• Kατάλληλο για εξαρτήματα από χαλκό, ορείχαλκο,
σίδηρο κ.λπ.
• Specialized descaling product for boiler
and resistors.
• Used by immersion.
• Suitable for material such as copper, brass,
iron etc.

DESTRAL® VIVO
• Ειδικός λιποδιαλύτης καθαρισμού εξαρτημάτων
καφεμηχανών.
• Απομακρύνει αποτελεσματικά την λιπαρότητα
του καφέ.
• Ιδανικό για τον καθαρισμό του δοχείου στους
μύλους.

συσκευασία/packaging: 25 kg
®

ACIDROP 768
• Εξειδικευμένο προϊόν αφαίρεσης αλάτων από boiler
και αντιστάσεις.
• Χρησιμοποιείται μέσω εμβάπτισης.
• Υπερσυμπυκνωμένο και οικονομικό στη χρήση.

• Special degreaser for coffee machine utensils.
• Removes effectively the coffee oil.
• Ideal for cleaning grinders.

• Specialized descaling product for boiler
and resistors.
• Used by immersion.
• Highly concentrated and economical to use.

συσκευασία/packaging: 1 l, 5 kg

συσκευασία/packaging: 30 kg
®

NOVORIL MULTI
DESTRAL® GRILL

• Υγρό καθαρισμού δαπέδων
παραγωγής.
• Απομακρύνει πλήρως πάσης φύσεως
ρύπους.
• Υπερσυμπυκνωμένο – οικονομικό
στη χρήση.

• Πανίσχυρος λιποδιαλύτης καθαρισμού εξαρτημάτων
καφεμηχανών.
• Καινοτόμα σύνθεση – φιλικό προς τον χρήστη.
• Extremely powerful degreaser for coffee machine
utensils.
• Innovative formulation - friendly to the user.

• Powerful liquid cleaner for floors in
production areas.
• Cleans most of the dirt easily.
• Very concentrated. Economical to use.

συσκευασία/packaging: 1 l, 5 kg

συσκευασία/packaging: 1 l, 5 kg

®

LACIP 100
INOX SHINE
• Γυαλιστικό ανοξείδωτων και πλαστικών επιφανειών.
• Δε χρειάζεται ξέπλυμα με νερό.
• Δημιουργεί προστατευτικό φιλμ στις επιφάνειες.
• Ιδανικό για το τελικό φινίρισμα των μηχανών καφέ.
• Polisher - cleaner for stainless steel and plastic
surfaces.
• No need to rinse.
• Creates a protective film on the surfaces.
• Ideal for the finishing of coffee machines.
συσκευασία/packaging: 500 ml

• Αδρανοποιητής όξινων διαλυμάτων.
• Γρήγορη δράση.
• Χρησιμοποιείται μέσω εμβάπτισης.
• Οικονομικό στη χρήση.
•
•
•
•

Neutralizer of acidic solutions.
Quick action.
Used by immersion.
Economical to use.

συσκευασία/packaging: 6 kg, 12 kg

®

LACIP XL

VADELIA® MASTER

• Υγρό καθαρισμού μικρο-εξαρτημάτων καφέ /
μηχανουργείου.
• Κατάλληλο για την εξουδετέρωση όξινων προϊόντων.
• Αποτρέπει την διάβρωση των μετάλλων.

• Υγρό καθαρισμού χεριών.
• Απομακρύνει ρύπους από μουτζούρες, μαυρίλες,
γράσα, λάδια μηχανής κ.λπ.
• Έχει ευχάριστο άρωμα και προστατεύει τα χέρια.

•
•
•
•

• Liquid handsoap.
• Removes dirt from smudges, grease, engine
oils, etc.
• Has a pleasant scent and protects hands.
συσκευασία/packaging: 1 l

Liquid cleaner for small coffee machine utensils.
Suitable for the neutralization of acidic products.
Prevents metal corrosion.
Used manually with a sponge.

συσκευασία/packaging: 5 kg
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Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ είναι μία αμιγώς Ελληνική εταιρεία με
ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ περισσότερο από 25 χρόνια
αναπτύσσει, παράγει, διαθέτει και εγκαθιστά ένα ευρύ
φάσμα προϊόντων και συστημάτων καθαρισμού και
απολύμανσης.
Η εξειδίκευση μας στην Εφαρμοσμένη Χημεία φέρνει σε
πέρας τις απαιτήσεις των πελατών μας για επίτευξη
άριστων συνθηκών υγιεινής.
IKOCHIMIKI SA is a purely Greek company with a strong
presence in the domestic and international market.
Over the last 25 years develops, produces, provides and
installs a wide range of cleaning products and disinfection
systems.
Our specialization in Applied Chemistry carries out the
requirements of our customers to achieve excellent
hygiene conditions.

ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΕ
ΒΙΟ.ΠΑ., οδός 6η, αριθ. 4, 133 41 - Άνω Λιόσια
IKOCHIMIKI SA
VIO.PA., 6th street, No 4, GR-133 41 - Ano Liosia
Phone: +30 210 2484 500, Fax: +30 210 2484 501
e-mail: info@ikochimiki.com, www.ikochimiki.com

follow us:

