TMHMA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
INSTITUTIONAL DIVISION

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
KITCHEN HYGIENE PRODUCTS
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Βασικές αρχές χηµείας

Basic chemistry principles

Η διαδικασία του καθαρισµού εξαρτάται από
4 βασικούς παράγοντες:
•
•
•
•

The cleaning process depends on 4
main factors:

Χρόνος
Θερµοκρασία
Μηχανική Δράση
Χηµική Δράση

•
•
•
•

Time
Temperature
Mechanical Action
Chemical Action

Η ελάττωση ενός από τους παραπάνω παράγοντες, µπορεί να
επηρεάσει αρνητικά το καθαριστικό αποτέλεσµα.

Reducing one of the above factors, can negatively affect
the cleaning result.

Ως επακόλουθο, εάν µειωθεί ένας από αυτούς τους
παράγοντες, θα πρέπει να αυξηθεί κάποιος άλλος αντίστοιχα
για να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο καθαριότητας.

Consequently, if one of these factors is reduced, another
factor will have to be increased accordingly to achieve the
same level of cleanliness.

Ανάλογα το είδος της χηµικής ουσίας και της τιµής του pH,
επιτυγχάνεται η αποτελεσµατική αντιµετώπιση, ακόµη και των
πιο δύσκολων ρύπων. Το pH είναι ο βαθµός οξύτητας ή
αλκαλικότητας ενός διαλύµατος. Η κλίµακα του pH εκτείνεται
από 0-14 µε το 7 να σηµαίνει ουδέτερο περιβάλλον. Οι
αριθµοί αυξάνουν καθώς η αλκαλικότητα µεγαλώνει και
µειώνονται καθώς η οξύτητα µεγαλώνει.

Depending on the type of chemical and pH value, effective
treatment of even the most difficult stains can be achieved.
The pH is the degree of acidity or alkalinity of a solution.
The pH scale ranges from 0 to 14, with 7 meaning neutral
environment. The numbers increase as the alkalinity
increases and decrease as the acidity increases.

Τα όξινα προϊόντα είναι κατάλληλα για :
• Συσσώρευση αλάτων
• Ανόργανους ρύπους
• Σκουριά
• Υπολείµµατα σαπουνιού
• Εξουδετέρωση αλκαλικότητας
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Τα αλκαλικά προϊόντα είναι
κατάλληλα για :
• Οργανικούς ρύπους
• Έλαια σώµατος
• Λίπη φαγητού

Acidic products are suitable for :
• Mineral build-up
• Inorganic stains
• Rust
• Soap residue
• Neutralize alkalinity

pH scale

Alkaline products are
suitable for :
• Organic soil
• Body oil
• Food grease

ΚΟΥΖΙΝΑ
KITCHEN
®

DESTRAL GRILL
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Καθαριστικό για καμένα λίπη, έτοιμο προς χρήση, με ψεκαστήρα αφρού.
Δεν προσβάλει επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικά.
Δεν ενδείκνυται για επιφάνειες αλουμινίου και γαλβανιζέ.
Ασφαλές για το χρήστη, με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

•
•
•
•

Oven and grill cleaner, ready to use, with foam trigger.
Safe to use on surfaces of stainless steel and plastic.
Avoid use on aluminum and galvanized surfaces.
User friendly, with impressive results.
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Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg

®

DESTRAL GRILL EXTRA
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pH (in solution 1%)

•
•
•
•

Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό για καμένα λίπη.
Εξαιρετικά αποτελεσματικός και γρήγορος καθαρισμός.
Πολύ χαμηλό κόστος εφαρμογής.
Δεν ενδείκνυται για επιφάνειες αλουμινίου και γαλβανιζέ.

•
•
•
•

Very concentrated oven and grill cleaner.
Extremely efficient and fast cleaning.
Very low cost of use.
Avoid use on aluminum and galvanized surfaces.

Δοσολογία/Dosage: 30 g/l

συσκευασία/packaging 6 kg

®

DESTRAL F-5
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pH (in solution 1%)

• Ισχυρό υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό καθαριστικό για καμένα λίπη, υψηλού
αφρισμού.
• Δεν προσβάλει επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικά.
• Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού.
• Ιδιαίτερα οικονομικό για επαγγελματίες χρήστες.
• Βιοαποικοδομήσιμο - φιλικό προς το περιβάλλον.

Δοσολογία/Dosage: 20 g/l

• Powerful high foaming concentrated alkaline cleaner for ovens and grills.
• Safe to use on surfaces of stainless steel and plastic.
• Applicable on all water hardness.
• Extremely economical for professional users.
• Biodegradable - Environmentally friendly.

συσκευασία/packaging 6 kg

SURF-ELIA® GRILL

pH (in solution 1%)

• Καθαριστικό για φούρνους, ψηστιέρες, με βάση το σάπωνα ελαιόλαδου.
• Δεν προσβάλει επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα & πλαστικά.
• Προστατεύει το χρήστη, εξαλείφοντας κάθε ρίσκο αλλεργιών στο δέρμα.

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

0

• Cleaner for ovens, grills, based on olive oil.
• Safe to use on surfaces of stainless steel and plastic.
• Protects the user, eliminating any skin allergy risk.
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συσκευασία/packaging 5 kg

®
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DESTRAL FRYER TABS
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pH (in solution 1%)

• Ειδικές ταμπλέτες καθαρισμού φριτεζών.
• Ελεγχόμενο κόστος εφαρμογής για επαγγελματίες.
• Κατάλληλο για σκληρά νερά. Βιοαποικοδομήσιμο - φιλικό προς το περιβάλλον.
• Δεν προσβάλλει επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και πλαστικό.
• Κατάλληλο για καθαρισμό ξεραμένων λιπών.
• Special cleaning tablets for deep fryers.
• Easily controlled cost for professional users.
• Suitable for hard water. Biodegradable - environmentally friendly.
• It does not affect surfaces of stainless steel and plastic.
• Suitable for cleaning carbonized grease.

RELEASE
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pH (in solution 1%)

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

συσκευασία/packaging 2,4 kg

®

• Ειδικό αντικολλητικό spray για σκεύη μαγειρικής.
• Κάνει τις επιφάνειες 100% αντικολλητικές.
• Δε μεταδίδει καμία γεύση στο φαγητό. Είναι φυτικό προϊόν.
• Διευκολύνει το καθαρισμό.
• Προστατεύει τα σκεύη από τη διάβρωση.
• Special releasing spray for cooking utensils.
• Makes surfaces 100% non adhesive.
• It does not transfer any taste to the food.
• Facilitates cleaning.
• Protects utensils against corrosion.
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Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

συσκευασία/packaging 600 ml

ΚΟΥΖΙΝΑ
KITCHEN
DESTRAL® OVEN CLEAN
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pH (in solution 1%)

• Eιδικό υγρό καθαριστικό για αυτοκαθαριζόμενους φούρνους.
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό, συμπυκνωμένη σύνθεση.
• Χαμηλό κόστος εφαρμογής για επαγγελματικές χρήσεις.
• Εξοικονόμηση χρόνου και εργασίας.
• Βιοαποικοδομήσιμο - φιλικό προς το περιβάλλον.
• Special liquid detergent for self cleaning ovens.
• Highly effective, concentrated formulation.
• Low cost of use for professional users.
• Offers time and labor savings.
• Biodegradable - environmentally friendly.

Δοσολογία/Dosage: κατασκευαστή/oven manufacturer

συσκευασία/packaging 11 kg

®

DESTRAL OVEN SHINE
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pH (in solution 1%)

• Eιδικό υγρό στεγνωτικό για αυτοκαθαριζόμενους φούρνους.
• Ιδιαίτερα κατάλληλο για νερά υψηλής σκληρότητας.
• Βελτιώνει το αποτέλεσμα καθαρισμού – αφήνει το φούρνο στεγνό και στιλπνό,
χωρίς στίγματα.
• Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους εργασίας.
• Συμπυκνωμένη σύνθεση – χαμηλό κόστος εφαρμογής για επαγγελματικές χρήσεις.

Δοσολογία/Dosage: κατασκευαστή/oven manufacturer

• Special liquid rinse-aid for self cleaning ovens.
• Suitable for all water hardness.
• Improves the cleaning effect - leaves the oven dry without spots.
• Saves time and labor costs.
• Concentrated formulation - low cost of use for professional users.

συσκευασία/packaging 10 kg

DESTRAL® GS

pH (in solution 1%)

0

• Όξινο καθαριστικό για πολλές χρήσεις.
• Καθαρίζει συγχρόνως άλατα και λίπη. Χρησιμοποιείται και για τον περιοδικό
καθαρισμό της κρύας κουζίνας.
• Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις επαγγελματικές χρήσεις και πολύ οικονομικό.
• Αφήνει εξαιρετική γυαλάδα στα ανοξείδωτα.
• Acidic multi-purpose cleaner.
• Cleans both salt and grease. Used for periodic cleaning of the kitchen.
• It is particularly effective for professional users and very economical.
• Leave stainless steel surfaces shiny.
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Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg

®

DESTRAL SINOX
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pH (in solution 1%)

• Όξινο καθαριστικό που χρησιμοποιείται και για τον περιοδικό καθαρισμό
της κρύας κουζίνας.
• Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις επαγγελματικές χρήσεις και πολύ οικονομικό.
• Αφήνει εξαιρετική γυαλάδα στα ανοξείδωτα.
• Έτοιμο προς χρήση. Μετά την εφαρμογή του χρειάζεται ξέπλυμα με νερό.
• Acidic cleaner used for periodic cleaning of the kitchen.
• It is particularly effective for professional users and very economical.
• Leaves excellent shine in stainless steel.
• Ready to use. After applying, rinse with water.

DESTRAL® ACTIVE

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg
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• Αλκοολούχο εξυγιαντικό επιφανειών.
• Άμεση μικροβιοκτόνος δράση.
• Δε χρειάζεται ξέπλυμα με νερό.

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

• Alcohol sanitizer for surfaces.
• Immediate microbicidal activity.
• No need for rinsing with water.

συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg
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DESTRAL® VIVO
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• Ισχυρό καθαριστικό πολλαπλών χρήσεων.
• Ιδανικό για χρήση σε συνεργεία, κουζίνες, αρχικούς καθαρισµούς κτιρίων.
• Γρήγορη και πλήρης αποµάκρυνση λιπών και ορυκτελαίων και γράσων.
• Πολύ συμπυκνωμένη σύνθεση. Οικονομικό για επαγγελματικές χρήσεις.
• Powerful multi-purpose cleaner.
• Ideal for use in garages, kitchens, initial cleaning of buildings.
• Fast and complete removal of fats, oils and grease.
• Very concentrated formulation. Economic for professional use.

Δοσολογία/Dosage: 5 g/l

συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg

®

DESTRAL DES
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• Για γενικό καθαρισμό και υγιεινή κρύας κουζίνας, με ενεργό χλώριο.
• Έχει αντιμουχλική δράση.
• Εξαιρετικά οικονομικό.
• Χρησιμοποιείται και με μηχανήματα υψηλής πίεσης.
• For general cleaning and hygiene of cold kitchen, with active chlorine.
• It has strong anti-mold properties.
• Extremely economical.
• Used also with high pressure cleaning equipment.

DESTRAL® ALCO

Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg
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• Ισχυρό καθαριστικό - λιποδιασπαστικό κρύας κουζίνας.
• Δεν περιέχει χλώριο.
• Εξαιρετικά οικονομικό.
• Χρησιμοποιείται και με μηχανήματα υψηλής πίεσης.

Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

• Powerful cleaner and degreaser of cold kitchen.
• It does not contain chlorine.
• Very economical.
• Used also with high pressure cleaning equipment.

συσκευασία/packaging 5 kg

BIO-SYSTEM 1

pH (in solution 1%)

0

• Ειδικό βιοδιασπώμενο πολυκαθαριστικό με ένζυμα.
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην αφαίρεση λιπών και λαδιών.
• Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, ακόμα και τις πιο πορώδεις.
• Η συχνή χρήση βοηθά στην απόφραξη φρεατίων και λιποσυλλεκτών.
• Αφήνει ευχάριστο άρωμα καθαριότητας και δάπεδα που δε γλυστρούν.
• Special biodegradable multipurpose cleaner with enzymes.
• Particularly effective in removing grease and oils.
• Suitable for all surfaces, even the most porous.
• Regular use helps to unclog drains and sewages.
• Leaves pleasant scent of cleanliness and no slippery floors.

DESTRAL® KLOR
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Δοσολογία/Dosage: 20 g/l

συσκευασία/packaging 5 l

0

2

4

6

pH (in solution 1%)

• Καθαριστικό με ενεργό χλώριο για καθαρισμό και υγιεινή επιφανειών.
• Καθαρίζει και προσφέρει υγιεινή.
• Διαλύεται εύκολα και εφαρμόζεται γρήγορα.
• Cleaner with active chlorine for the hygienic cleaning of surfaces.
• Cleans and offers hygiene.
• Dissolves easily and is quickly applied.
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Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

συσκευασία/packaging 5 kg

ΚΟΥΖΙΝΑ
KITCHEN
DESTRAL®
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• Kατάλληλο για το ξέπλυμα των λαχανικών.
• Διαλύεται εύκολα στο νερό και είναι πολύ δραστικό ενάντια σε ένα ευρύ
φάσµα µικροοργανισµών.
• Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες του νερού.
• Οικονομικό στη χρήση.
• Διατίθεται σε ταμπλέτες.
• Suitable for vegetables hygienic rinsing.
• Easily soluble in water and highly active against a broad spectrum of
microorganisms.
• Suitable for all water hardness.
• Economical in use.
• Available in tablets.
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Δοσολογία/Dosage: 3 g / 20 l νερού/water

συσκευασία/packaging 500 g
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ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚA & ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
SURFACES DISINFECTANTS & SANITIZERS
SEPTOFORTE® 10
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pH (in solution 1%)

• Απολυμαντικό με QAC’s.
• Καταπολεμά όλους τους επιβλαβείς μικροοργανισμούς. Εξουδετερώνει
το 99,99% των μικροοργανισμών.
• Παρουσιάζει άριστη απολυμαντική δράση μακράς διάρκειας.
• Κατάλληλο για απολύμανση δαπέδων, σκευών και επιφανειών.
• Περιοχές Εφαρμογής: Κουζίνες, Air Conditions, Οδοντιατρεία, Νοσοκομεία,
Χώροι Επεξεργασίας Τροφίμων, Γυμναστήρια, κ.λπ.

Δοσολογία/Dosage: 5 g/l

• Disinfectant with QAC's.
• Powerful against all harmful microorganisms. Eliminates 99.99% of them.
• Offers excellent long lasting disinfectant action.
• Suitable for disinfecting floors, surfaces and utensils.
• Areas of Application: Kitchens, Air Conditions, Dentists, Hospitals, Food
Processing Areas, Gyms, etc.

συσκευασία/packaging 5 kg

SEPTOFORTE® 20

pH (in solution 1%)

0

• Καθαριστικό και απολυμαντικό με ενεργό χλώριο (2 σε 1).
• Ισχυρό λιποδιασπαστικό με διπλή δράση.
• Παρουσιάζει άριστη απολυμαντική δράση μακράς διάρκειας.
• Κατάλληλο για δάπεδα, επιφάνειες, σκεύη. Εξουδετερώνει το 99,99%
των μικροοργανισμών.
• Χρησιμοποιείται και με μηχανήματα υψηλής πίεσης.
• Cleaner and disinfectant with active chlorine (2 in 1).
• Powerful double action degreaser.
• Offers excellent long lasting disinfectant action.
• Suitable for floors, surfaces, utensils. Eliminates 99.99% of microorganisms.
• Used also with high pressure cleaning equipment.
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Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg

®

SEPTOFORTE 30
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• Καθαριστικό και απολυμαντικό με διαβρέκτες και QAC’s (2 σε 1).
• Ουδέτερο προϊόν για χειρονακτικό καθαρισμό.
• Εξουδετερώνει το 99,99% των μικροοργανισμών.
• Κατάλληλο για δάπεδα, επιφάνειες, σκεύη.
• Περιοχές Εφαρμογής: Κουζίνες, Air Conditions, Οδοντιατρεία, Νοσοκομεία,
Χώροι Επεξεργασίας Τροφίμων, Γυμναστήρια, κ.λπ.
• Cleaner and disinfectant with surfactants and QAC's (2 in 1).
• Neutral product for manual cleaning.
• Eliminates 99.99% of microorganisms.
• Suitable for floors, surfaces, utensils.
• Areas of Application: Kitchens, Air Conditions, Dentists, Hospitals, Food
Processing Areas, Gyms, etc.
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Δοσολογία/Dosage: 20 g/l νερού/water

συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg

SEPTOFORTE® AIR SPRAY
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• Υφάσματα & επιφάνειες.
• Εξυγιαντικό σπρέϊ, έτοιμο προς χρήση.
• Καταπολεμά βακτήρια, ιούς & μύκητες
• Κατάλληλο για χρήση σε υφάσματα (π.χ. σε έπιπλα & αυτοκίνητα).
• Κατάλληλο και για φίλτρα Air Condition.
• Fabrics & surfaces.
• Sanitizing spray, ready to use.
• Effective against bacteria, viruses & fungi.
• Suitable for use on fabrics (eg furniture & cars).
• Suitable also for Air Condition filters.

®

SEPTOFORTE ACTIVE SPRAY
• Για επιφάνειες.
• Καθαρισμός και υγιεινή.
• Ασφαλές στη χρήση, έτοιμο προς χρήση.
• Καθαρίζει αποτελεσματικά αφήνοντας τις επιφάνειες αστραφτερά καθαρές.
• Καταπολεμά βακτήρια, ιούς & μύκητες.
• For surfaces.
• Cleaning and hygiene.
• Safe to use, ready to use.
• Cleans efficiently and leaving surfaces shiny clean.
• Effective against bacteria, viruses & fungi.

®

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

99,9%
συσκευασία/packaging 1l, 5 kg
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Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

99,9%
συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg
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SEPTOFORTE KLORON
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• Για επιφάνειες.
• Ισχυρό καθαριστικό & εξυγιαντικό για επιφάνειες με ενεργό χλώριο.
• Άριστη καθαριστική δράση.
• Καταπολεμά βακτήρια, ιούς & μύκητες.

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

99,9%
• For surfaces.
• Powerful cleaner & sanitizer for surfaces with active chlorine.
• Excellent cleaning action.
• Effective against bacteria, viruses & fungi.
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συσκευασία/packaging 1 l, 5 kg

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚA & ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ
HAND DISINFECTANTS & SANITIZERS
®

SEPTOFORTE ΗAND 40
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pH (in solution 1%)

• Αλκοολούχο απολυμαντικό, χωρίς ξέπλυμα.
• Για την απολύμανση των χεριών.
• Εξουδετερώνει το 99,99% των μικροοργανισμών.
• Καταπολεμά βακτήρια, μύκητες, ιούς (όπως HIV, Rotavirus, Poliovirus, κ.α.).
• Alcohol disinfectant without rinse.
• Disinfects hands.
• Eliminates 99.99% of microorganisms.
• Effective against bacteria, fungi, viruses (such as HIV, Rotavirus,
Poliovirus, etc.).

SEPTOFORTE® CV

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

συσκευασία/packaging 1 l, 4 kg, 500 ml
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• Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών με ισοπροπυλική αλκοόλη.
• Άριστη υγιεινή των χεριών.
• Περιέχει καλλυντικά συστατικά.
• Δε χρειάζεται ξέπλυμα.

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

99,9%

• Hand sanitizer liquid based on isopropyl alcohol.
• Excellent hand hygiene.
• Contains cosmetic ingredients.
• No need to rinse.

συσκευασία/packaging 500 ml, 1 l, 4 l

SEPTOFORTE® BALM

pH (in solution 1%)

0

• Αλκοολούχο καθαριστικό χεριών με Surf-Elia (αγνό παρθένο ελαιόλαδο).
• Περιέχει ισοπροπυλική αλκοόλη 70%.
• Εξουδετερώνει το 99,9% των μικροβίων.
• Περιποιείται τα χέρια.
• Hand sanitizer with Surf-Εlia (extra virgin olive oil).
• Contains Isopropyl alcohol 70%.
• Eliminates 99,9% of microorganisms.
• Protects hands.
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Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

99,9%
συσκευασία/packaging 4 l
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚA & ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ
HAND CLEANERS & SANITIZERS
VADELIA® SAN
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pH (in solution 1%)

• Yγρό κρεμοσάπουνο με ήπιο αντισηπτικό παράγοντα.
• Προσφέρει απαλό καθαρισμό και ήπια αντισηψία στα χέρια, γιατί περιέχει
διγλυκονική χλωρεξιδίνη.
• Διαλύεται εύκολα και απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους από τα χέρια.
• Απαλό στο δέρμα, περιέχει καλλυντικά συστατικά.
• Βιοαποικοδομήσιμο - φιλικό προς το περιβάλλον.
• Liquid handsoap with mild antiseptic agent.
• Provides gentle cleansing and mild antisepsis on hands, because it contains
chlorhexidine digluconate.
• Dissolves quickly and efficiently removes dirt from hands.
• Gentle to the skin, containing cosmetic ingredients.
• Biodegradable - environmentally friendly.

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

99,9%

συσκευασία/packaging 5 kg

®

VADELIA SANI FOAM
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• Υγρό κρεμοσάπουνο σε μορφή αφρού.
• Απαλό στο δέρμα.
• Διαλύεται εύκολα και απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους από τα χέρια.
• Πολύ οικονομικό. Ιδανικό για επαγγελματίες.
• Βιοαποικοδομήσιμο - φιλικό προς το περιβάλλον.
• Liquid foam soap for hands.
• Gentle to the skin.
• Dissolves quickly and efficiently removes dirt from the hands.
• Very economical. Ideal for professionals.
• Biodegradable - environmentally friendly.

®

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

99,9%

συσκευασία/packaging 1 l, 500 ml
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VADELIA LUXOL
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pH (in solution 1%)

• Για τα χέρια.
• Καθαρισμός και υγιεινή.
• Περιέχει καλλυντικά συστατικά.

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

99,9%

• For hands.
• Cleaning and hygiene.
• Contains cosmetic ingredients.

συσκευασία/packaging 500 ml
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
DISHWASHERS
®

LACIP 100
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•
•
•
•

Ισχυρό υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων / ποτηριών.
Είναι κατάλληλο για μαλακά και μέτρια νερά.
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους πιο δύσκολους ρύπους.
Οικονομικό στη χρήση.

•
•
•
•

Powerful liquid detergent for dishwashers.
Suitable for soft and medium water hardness.
Very effective against persistent dirt.
Economical in use.

Δοσολογία/Dosage: 2 g/l

συσκευασία/packaging
6 kg, 12 kg, 30 kg

®

LACIP 160
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pH (in solution 1%)
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•

Πανίσχυρο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων / ποτηριών.
Είναι κατάλληλο για σκληρά νερά.
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους πιο δύσκολους ρύπους.
Χρησιμοποείται σε πολύ μικρή δοσολογία.

•
•
•
•

Powerful liquid dishwasher detergent for dishwashers.
Suitable for hard water.
Very effective against persistent dirt.
Concentrated formulation.

LACIP® 260

Δοσολογία/Dosage: 2 g/l

συσκευασία/packaging
6 kg, 12 kg, 30 kg
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• Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ποτηριών.
• Αποτελεσματικό και στους πιο δύσκολους ρύπους.
• Κατάλληλο για μέτρια & σκληρά νερά (15 - 25 °dH).
• Οικονομικό προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Δοσολογία/Dosage: 3 g/l

• Concentrated liquid detergent for dishwasher.
• Effective even in the most stubborn dirt.
• Suitable for medium & hard water (15 - 25 °dH).
• Economical product for professional use.

συσκευασία/packaging 12 kg, 25 kg

LACIP® 300

pH (in solution 1%)

0

• Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου για ευαίσθητα σκεύη, όπως ποτήρια.
• Είναι κατάλληλο για μαλακά και μέτρια νερά.
• Οικονομικό στη χρήση.
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4

συσκευασία/packaging
5 kg, 11 kg, 25 kg

LACIP® 360

pH (in solution 1%)

0

• Liquid dishwasher detergent for dishes / glasses.
• Suitable for hard water.
• Economical in use.

11

8

10

12

14

6

8

10

12

14

Δοσολογία/Dosage: 4 g/l

• Liquid dishwasher detergent for delicate utensils, such as glasses.
• Suitable for soft and medium water hardness.
• Economical in use.

• Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων / ποτηριών.
• Είναι κατάλληλο για σκληρά νερά.
• Οικονομικό στη χρήση.
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Δοσολογία/Dosage: 3,5 g/l

συσκευασία/packaging
6 kg, 12 kg, 25 kg

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
DISHWASHERS
®

LACIP 370
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•
•
•
•
•

Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων / ποτηριών.
Είναι κατάλληλο και για τα πιο σκληρά νερά.
Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους δύσκολους ρύπους.
Οικονομικό στη χρήση.
Νέα τεχνολογία.

•
•
•
•
•

Liquid dishwasher detergent.
Suitable for all water hardness.
Very effective against persistent dirt.
Economical in use.
New technology.

Δοσολογία/Dosage: 2 g/l

συσκευασία/packaging 11 kg

®

LACIP 460
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• Νέας τεχνολογίας υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό.
πλυντηρίου πιάτων / ποτηριών.
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στους πιο δύσκολους ρύπους.
• Κατάλληλο για πολύ σκληρά νερά ( > 40 °dH).
• Συνδυάζεται μόνο με το στεγνωτικό LACIP® DRY ULTRA.

Δοσολογία/Dosage: 4 g/l

• New technology very concentrated liquid detergent for dishwasher.
• Particularly effective in the most stubborn dirt.
• Suitable for very hard water (> 40 ° dH).
• Combines only with the rinse-aid LACIP® DRY ULTRA.

συσκευασία/packaging 12 kg, 30 kg

LACIP® ALU

pH (in solution 1%)

0

•
•
•
•

Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου σκευών.
Ειδικό για σκεύη αλουμινίου.
Είναι κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού.
Οικονομικό στη χρήση.

•
•
•
•

Liquid dishwasher detergent.
Suitable for aluminum utensils.
Effective on all water hardness.
Economical in use.
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Δοσολογία/Dosage: 5 g/l

συσκευασία/packaging 25 kg

LACIP® ALU KLOR
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• Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου σκευών με ενεργό χλώριο.
• Κατάλληλο για δύσκολους λεκέδες (π.χ. σοκολάτα).
• Ειδικό για σκεύη αλουμινίου.
• Είναι κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού.
• Οικονομικό στη χρήση.
• Liquid dishwasher detergent with active chlorine.
• Suitable for persistent stains (eg chocolate).
• Suitable for aluminum utensils.
• Suitable for all water hardness.
• Economical in use.

Δοσολογία/Dosage: 4 g/l

99,9%
συσκευασία/packaging 30 kg

®

LACIP KLOR
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•
•
•
•

Υγρό καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων / ποτηριών με ενεργό χλώριο.
Κατάλληλο και για πλυντήρια tunnel.
Προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό και απόσμηση των σκευών.
Κατάλληλο για σκληρά νερά.

•
•
•
•

Liquid dishwasher detergent for dishes / glasses with active chlorine.
Suitable for tunnel dishwashers.
Offers excellent cleaning and deodorizing.
Suitable for hard water.
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Δοσολογία/Dosage: 3 g/l

99,9%
συσκευασία/packaging 10 kg, 30 kg

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
DISHWASHERS
®

LACIP POWDER

0

•
•
•
•

Σκόνη καθαρισμού πλυντηρίου πιάτων / ποτηριών με ενεργό χλώριο.
Κατάλληλο και για απομάκρυνση κηλίδων καφέ μέσω εμβάπτισης.
Δεν προσβάλει αλουμίνιο, ανοξείδωτα και πλαστικά.
Προσφέρει εξαιρετικό καθαρισμό και απόσμηση των σκευών.

•
•
•
•

Cleaning powder for dishwashers with active chlorine.
Also suitable for removing coffee spots through immersion.
Safe on aluminum, stainless steel and plastic.
Offers excellent cleaning and deodorizing.

LACIP® SOLUTION MAGIC
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Δοσολογία/Dosage: 5 g/l

συσκευασία/packaging 7 kg

0

Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων / ποτηριών σε μορφή πάστας.
Κατάλληλο και για πλυντήρια tunnel. Δουλεύει μόνο με ειδικό δοσομετρητή.
Υπερσυμπυκνωμένο προϊόν, ιδιαίτερα οικονομικό κόστος εφαρμογής.
Κατάλληλο και για σκληρά νερά.

•
•
•
•

Detergent for dishwasher in solid form.
Suitable for tunnel dishwashers. Works only with a special dosing system.
Highly concentrated product, low cost of use.
Suitable for hard water.

LACIP® DRY ULTRA
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Δοσολογία/Dosage: 0,5 g/l

συσκευασία/packaging 4,5 kg
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• Υπερσυμπυκνωμένο στεγνωτικό - γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων, σκευών
και ποτηριών.
• Προσδίδει λάμψη σε πιάτα και ποτήρια.
• Μειώνει το χρόνο στεγνώματος.
• Συνδυάζεται μόνο με το απορρυπαντικό LACIP® 460.
Highly concentrated rinse - aid for dishwashers.
Offers sparkling results.
Reduces drying time.
It is combined only with the detergent LACIP® 460.

Δοσολογία/Dosage: 0,15 g/l

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

®

LACIP DRY
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• Πολύ δραστικό στεγνωτικό - γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων, σκευών
και ποτηριών.
• Προσδίδει λάμψη σε πιάτα και ποτήρια.
• Μειώνει το χρόνο στεγνώματος.
• Λειτουργεί ακόμα και σε σκληρά νερά.
•
•
•
•
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pH (in solution 1%)

•
•
•
•

•
•
•
•

2

pH (in solution 1%)

Very effective rinse - aid for dishwashers.
Offers sparkling results.
Reduces drying time.
Works even in hard water.

LACIP® DRY OXY

Δοσολογία/Dosage: 0,25 g/l

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg
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•
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•

Ισχυρό στεγνωτικό - γυαλιστικό πλυντηρίου πιάτων, σκευών και ποτηριών.
Με βάση το ενεργό οξυγόνο, προσφέρει εξυγιαντική δράση.
Μειώνει το χρόνο στεγνώματος και προσφέρει απόσμηση του κάδου νερού.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για ειδικούς λεκέδες από τσάι και κραγιόν.

•
•
•
•

Powerful rinse - aid for dishwashers.
Based on active oxygen, provides sanitation.
Reduces drying times and offers deodorizing properties.
Especially suitable for special stains such as tea and lipstick.
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Δοσολογία/Dosage: 0,25 g/l

99,9%
συσκευασία/packaging 5 kg
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
DISHWASHERS
®

LACIP ATTACK

0

• Υπερσυμπυκνωμένο αφαλατικό πλυντηρίου πιάτων.
• Χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για κλειστά κυκλώματα.
• Πολύ οικονομικό και αποτελεσματικό στην αφαίρεση αλάτων.
• Βιοαποικοδομήσιμο - φιλικό στο περιβάλλον.

0

Αφαιρετικό αλάτων για πλυντήρια πιάτων.
Οικονομικό για επαγγελματίες χρήστες.
Δεν προσβάλλει μέταλλα και πλαστικά.
Φιλικό προς το περιβάλλον.

•
•
•
•

Limescale remover for dishwashers.
Economical for professional users.
It does not affect metals and plastics.
Environmentally friendly.
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Ειδικό πρόσθετο για την απομάκρυνση δύσκολων ρύπων από τα ποτήρια.
Εύκολος καθαρισμός αλάτων.
Προστίθεται χειροκίνητα στην κύρια πλύση σε πλυντήρια ποτηριών.
Δεν επηρεάζει την αλκαλικότητα του κάδου πλύσεως.

•
•
•
•

Special additive to remove persistent dirt from glasses.
Easy cleaning of limescale.
Added manually during the main wash cycle.
It does not affect the alkalinity of the bucket.

Κακή περιστροφή βραχιόνων ξεβγάλματος
No rotating rinse arms

12

συσκευασία/packaging 5 kg

•
•
•
•

ΛΕΚΕΔΕΣ ΣΤΑ ΣΚΕΥΗ
DIRT ON DISHWARE

Δοσολογία/Dosage: 5 g/l

συσκευασία/packaging 1 l

ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
MUCH DETERGENT USED

ΑΦΡΟΣ
FOAM

•
•

ΒΡΩΜΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
DIRTY DISHWASHER

•
•

ΥΓΡΑ ΣΚΕΥΗ/ΠΙΑΤΑ
WET DISHWARE

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

10

Δοσολογία/Dosage: 100 g/l

LACIP® CONTROL

•
•

8

pH (in solution 1%)

•
•
•
•

Φραγμένα ακροφύσια πλύσεως
Cleaning nozzles clogged
Μη λειτουργία κύκλου ξεβγάλματος
Not working rinse cycle
Πολύ υψηλή συγκέντρωση απορρυπαντικού
Too high detergent concentration
Πολύ χαμηλή συγκέντρωση απορρυπαντικού
Too low detergent concentration
Πολύ υψηλή θερμοκρασία πλύσης
Too high wash temperature
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία πλύσης
Too low wash temperature
Πολύ υψηλή συγκέντρωση στεγνωτικού
Too high rinse additive concentration
Πολύ χαμηλή συγκέντρωση στεγνωτικού
Too low rinse additive concentration
Διαρροή δοσομετρικού απορρυπαντικού
Detergent pump leakage
Διαρροή δοσομετρικού στεγνωτικού
Rinse pump leakage
Ελλατωματικό αποσκληρυντικό νερού
Defective water softener
Eλλιπής αφαίρεση κατάλοιπων φαγητού
Low removal of food residue
Λάθος τοποθέτηση σκευών - πιάτων
Dishware badly placed
Μη λειτουργία δοσομετρητή
Not working dosing pump
Φραγμένη αποστράγγιση
Clogged drain
Πολύ χαμηλή θερμοκρασία στεγνωτικού
Too low rinse temperature

6

συσκευασία/packaging 1 l, 6 kg

LACIP® SALT

ΛΕΥΚΟ ΦΙΛΜ ΣΤΑ ΣΚΕΥΗ
FILM ON DISHWARE

4

Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

• Highly concetrated descaler for dishwashers.
• Low foaming, suitable for closed circuits.
• Very economical and effective in removing limescale.
• Biodegradable - environmentally friendly.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
PROBABLE CAUSE OF THE DIFFICULTIES

2

pH (in solution 1%)

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
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ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
MANUAL DISHWASHING
®

LACIP GEL
•
•
•
•
•
•
•
•
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Καθαριστικό - απολυμαντικό για σκεύη και επιφάνειες (2 σε 1).
Δεν ερεθίζει το δέρμα , παράγει πλούσιο αφρό.
Διεισδύει σε κολλημένους ρύπους και διαλύει τα λίπη.
Κατάλληλο για όλα τα πιάτα και σκεύη και για όλες τις επιφάνειες
επεξεργασίας τροφίμων. Έγκριση ΕΟΦ.
Cleaner - disinfectant for surfaces and utensils (2 in 1).
Does not irritate the skin, produces rich foam.
Penetrates and dissolves fat.
Suitable for all dishes and utensils at all food processing areas.

Δοσολογία/Dosage: 5 g/l

συσκευασία/packaging 5 kg

®

LACIP UNIVERSAL
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• Για λάντζα.
• Καθαρισμός και υγιεινή σκευών & επιφανειών.
• Άριστη καθαριστική δράση.
• Παράγει πλούσιο αφρό.
• Καταπολεμά βακτήρια, ιούς & μύκητες.
• For dish washing.
• Cleaning & hygiene for utensils and surfaces.
• Excellent cleaning action.
• It produces rich foam.
• Effective against bacteria, viruses & fungi.

Δοσολογία/Dosage: 5 g/l

99,9%
συσκευασία/packaging 1 l

®

SURF-ELIA DISH
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• Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό σκευών για πλύσιμο στο χέρι με βάση
το σάπωνα ελαιόλαδου.
• Έχει ουδέτερο pH και εξαλείφει κάθε ρίσκο αλλεργιών στο δέρμα.
• Διεισδύει σε κολλημένους ρύπους και διαλύει τα λίπη.

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

• Concentrated liquid dishwashing detergent for hand washing, based on olive oil.
• It has a neutral pH and eliminates any skin allergy risk.
συσκευασία/packaging 5 kg
• It penetrates stubborn dirt and dissolves fat.

®

LACIP XL
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• Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών στο χέρι.
• Δεν ερεθίζει το δέρμα, παράγει πλούσιο αφρό, πολύ χαμηλό
κόστος εφαρμογής.
• Διεισδύει σε κολλημένους ρύπους και διαλύει τα λίπη.
• Κατάλληλο για όλα τα πιάτα και σκεύη και για όλες τις επιφάνειες
επεξεργασίας τροφίμων.
• Liquid detergent for manual dishwashing.
• It does not irritate the skin, produces rich foam with very low cost of use.
• Penetrates and dissolves fat.
• Suitable for all dishes and utensils at all food processing areas.

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

LACIP® FG

pH

•
•
•
•
•
•
•
•

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών στο χέρι.
Κατάλληλο ακόμα και για τα πιο σκληρά νερά.
Διεισδύει σε κολλημένους ρύπους και διαλύει τα λίπη.
Κατάλληλο για όλα τα πιάτα και σκεύη και για όλες τις επιφάνειες
επεξεργασίας τροφίμων.
Highly concentrated liquid detergent for manual dishwashing.
Suitable for hard water.
Penetrates and dissolves fat.
Suitable for all dishes and utensils at all food processing areas.
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Δοσολογία/Dosage: 4 g/l
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Δοσολογία/Dosage: 3 g/l

συσκευασία/packaging 5 kg
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ HACCP
PRODUCTS FOR HACCP
NOVORIL® PRO DISH

0

• Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών στο χέρι.
• Άχρωμο και άοσμο, κατάλληλο για χώρους υγιεινομικού ενδιαφέροντος
και το σύστημα HACCP.
• Διεισδύει σε κολλημένους ρύπους και διαλύει τα λίπη.
• Κατάλληλο για όλα τα πιάτα και σκεύη και για όλες τις επιφάνειες
επεξεργασίας τροφίμων.
•
•
•
•
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pH

Liquid detergent for manual dishwashing.
Colorless and odorless, suitable for HACCP system.
Penetrates and dissolves fat.
Suitable for all dishes and utensils at all food processing areas.

Δοσολογία/Dosage: 4 g/l

συσκευασία/packaging 5 kg

®

NOVORIL PRO FLOOR
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pH (in solution 1%)

• Ισχυρό πολυ-καθαριστικό δαπέδων με αμμωνία.
• Άχρωμο και άοσμο κατάλληλο για χώρους υγιεινομικού ενδιαφέροντος
και το σύστημα HACCP.
• Ιδανικό για πατώματα, βιομηχανικά δάπεδα, επίμονους ρύπους, τοίχους,
πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ.
• Πολύ συμπυκωμένη σύνθεση. Οικονομικό για επαγγελματικές χρήσεις.

Δοσολογία/Dosage: 5 g/l

• Powerful multi-purpose cleaner for floors with ammonia.
• Colorless and odorless suitable for HACCP system.
• Ideal for floors, industrial floors, persistent dirt, walls, tiles, sanitary ware, etc.
• Very concentrate formulation. Economical for professional users.

συσκευασία/packaging 5 kg

NOVORIL® PRO GLASS

pH (in solution 1%)

0

• Υγρό καθαρισμού για τζάμια και λείες επιφάνειες, έτοιμο προς χρήση.
• Άχρωμο και άοσμο κατάλληλο για χώρους υγιεινομικού ενδιαφέροντος
και το σύστημα HACCP.
• Στεγνώνει αμέσως χωρίς να αφήνει γραμμές.
• Απομακρύνει σκόνη, δαχτυλιές, λεκέδες από κραγιόν, στίγματα από
ζωύφια, κλπ.
• Cleaner for windows and smooth surfaces, ready to use.
• Colorless and odorless suitable for HACCP system.
• Dries instantly, leaves no residue.
• Removes dust, fingerprints, lipstick stains, specks of bugs, etc.
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Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

συσκευασία/packaging 1 l

8

ΠΛΑΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
KITCHEN CLEANING PROGRAM

Lacip® XL
®

Lacip 360

®

Lacip Dry

®

Surf-Elia Grill

®

Destral Des

Destral® Active

Septoforte® Active Spray

* Τα προϊόντα είναι ενδεικτικά.
* Products are indicative.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ / HYGIENE SYSTEMS

μίκτης προδιάλυσης
για 1 προϊόν 4 l / min
dilutor for 1 product 4 l / min

περισταλτική αντλία στεγνωτικού
για πλυντήριο πιάτων
peristaltic pump
for dishwashers (rinse)

ψεκαστήρας αφρού 1 l
foam sprayer 1 l

μίκτης προδιάλυσης
για 1 προϊόν 16 l / min
dilutor for 1 product 16 l / min

μίκτης προδιάλυσης
για 4 προϊόντα 4 l / min
dilutor for 4 products 4 l / min

περισταλτική αντλία απορρυπαντικού
για πλυντήριο πιάτων
peristaltic pump
for dishwashers (detergent)

ψεκαστήρας χειρός 1 l
sprayer 1 l

μίκτης προδιάλυσης
για 4 προϊόντα 16 l / min
dilutor for 4 products 16 l / min

αντλία επιτοίχια
για παχύρευστα προϊόντα
dosing pump for
manual dishwashing

bottle with dosing pump 1 l for handsoap
and alcohol sanitizer

δοσομετρική αντλία 30 ml
για δοχεία 5 l
dosing pump 30 ml for
5 l & 10 l cans

περισταλτική αντλία για
το solution magic
peristaltic pump for
solution magic

δοχείο 1 l με καπάκι
bottle with lid 1 l

δοσομετρική αντλία
για δοχεία 25 l
dosing pump for 25 l cans
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σαπουνοθήκη HG
λευκή 500 ml
HG white
dispenser 500 ml

αφροπαράγωγο
για 1 προϊόν
foam system
for 1 product

κουτί αποθήκευσης για 5 l δοχείο
με κλειδαριά
storage box with lock for can 5 l

πατάκι με ενσωματωμένη θήκη
floor mat with built-in case

lucipac pen

σαπουνοθήκη HG
λευκή ή μαύρη αυτόματη
1000 ml
HG white or black automatic
dispenser 1000 ml

λουμινόμετρο
luminometer

καλάθι ανοξείδωτο
για 1 δοχείο 10 l
stainless steel basket
for 1 can of 10 l

χειροκίνητος εκνεφωτής
electric spray

λάμπα UV για απολύμανση αέρα
UV lamp for air disinfection
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σαπουνοθήκη HG
λευκή ή μαύρη 1000 ml
HG white or black
dispenser 1000 ml
βάση στήριξης
για σαπουνοθήκη HG
high quality floor stand
for dispenser HG

καλάθι ανοξείδωτο
για 1 δοχείο 5 l
stainless steel basket
for 1 can of 5 l

περισταλτική αντλία για ένζυμα
1,5 lt/h, 220V
pump for enzyms

διάδρομος απολύμανσης
disinfection passageway

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:

