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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ECONOMICAL SERIES
DEOLIT® B
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• Υγρό καθαρισμού για τζάμια και λείες επιφάνειες, έτοιμο προς χρήση.
• Ευκολία στη χρήση (ένα σκούπισμα) – ελάχιστος χρόνος εφαρμογής.
• Στεγνώνει αμέσως χωρίς να αφήνει γραμμές.
• Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν.
• Cleaner for windows and smooth surfaces, ready to use.
• Easy to use (a sweep) - minimum application time.
• Dries instantly without leaving residue.
• Very economical product.

6

8

10

12

14

10

12

14

10

12

14

10

12

14

10

12

14

συσκευασία/packaging 1 l, 4 kg
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Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών στο χέρι, με άρωμα λεμόνι.
Δεν ερεθίζει το δέρμα.
Διεισδύει σε κολλημένους ρύπους. Κατάλληλο για όλα τα πιάτα και σκεύη.
Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν.
Liquid detergent for manual dishwashing, lemon scent.
It does not irritate the skin.
Penetrates in presistent dirt. Suitable for all dishes and utensils.
Particularly economical product.
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Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use
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pH (in solution 1%)

Δοσολογία/Dosage: 6 g/l

συσκευασία/packaging 4 kg
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Υγρό απορρυπαντικό για πλύσιμο σκευών στο χέρι, με άρωμα ξύδι.
Δεν ερεθίζει το δέρμα.
Διεισδύει σε κολλημένους ρύπους. Κατάλληλο για όλα τα πιάτα και σκεύη.
Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν.
Liquid detergent for manual dishwashing, vinegar scent.
It does not irritate the skin.
Penetrates in presistent dirt. Suitable for all dishes and utensils.
Particularly economical product.

Δοσολογία/Dosage: 6 g/l

συσκευασία/packaging 4 kg

®

DEOLIT KLOR
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• Καθαριστικό με ενεργό χλώριο.
• Συνδυάζεται με βασικά απορρυπαντικά.
• Καθαρίζει, λευκαίνει και προσφέρει υγιεινή.
• Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν.
• Cleaner with active chlorine.
• Combined with basic detergents.
• Cleans, whitens and offers hygiene.
• Very economical product.

Δοσολογία/Dosage: 13 g/l

συσκευασία/packaging 4 kg

®

NOVORIL KLOR GEL lemon
• Καθαριστικό με ενεργό χλώριο, με άρωμα λεμόνι.
• Συμπυκνωμένο, με παχύρευστη σύνθεση.
• Καθαρίζει, λευκαίνει και προσφέρει υγιεινή.
• Διαλύεται εύκολα και εφαρμόζεται γρήγορα.
• Cleaner with active chlorine, lemon scent.
• Concentrated, with thick composition.
• Cleans, whitens and offers hygiene.
• Dissolves easily and is quickly applied.
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Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

συσκευασία/packaging 4 kg
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DEOLIT HAND

0

2

4

6

8

10

12

14

10

12

14

10

12

14

10

12

14

pH

• Κρεμοσάπουνο με ευχάριστο άρωμα καρύδας.
• Κατάλληλο για καθαρισμό και περιποίηση χεριών.
• Απαλό στο δέρμα, περιέχει καλλυντικά συστατικά.
• Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν.
• Handsoap with a pleasant coconut scent.
• Suitable for cleaning and caring of the hands.
• Gentle to the skin, containing cosmetic ingredients.
• Very economical product.

συσκευασία/packaging 4 kg

DEOLIT® STAR

pH (in solution 1%)

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use
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• Καθαριστικό ευαίσθητων επιφανειών, με άρωμα πράσινο μήλο.
• Κατάλληλο για όλα τα είδη δαπέδων (μάρμαρα, πλακάκια).
• Είναι ασφαλές στη χρήση και δεν ερεθίζει το δέρμα.
• Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν.
• Cleaner for sensitive surfaces, green apple scent.
• Suitable for all types of floors (marble, tiles).
• It is safe to use and does not irritate the skin.
• Very economical product.

συσκευασία/packaging 4 kg

DEOLIT® STAR

pH (in solution 1%)

Δοσολογία/Dosage: 10 g/l
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• Καθαριστικό ευαίσθητων επιφανειών, με άρωμα λεβάντα.
• Κατάλληλο για όλα τα είδη δαπέδων (μάρμαρα, πλακάκια).
• Είναι ασφαλές στη χρήση και δεν ερεθίζει το δέρμα.
• Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν.
• Cleaner for sensitive surfaces, lavender scent.
• Suitable for all types of floors (marble, tiles).
• It is safe to use and does not irritate the skin.
• Very economical product.
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Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

συσκευασία/packaging 4 kg

®

DEOLIT STAR
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• Καθαριστικό ευαίσθητων επιφανειών, με άρωμα κεράσι.
• Κατάλληλο για όλα τα είδη δαπέδων (μάρμαρα, πλακάκια).
• Είναι ασφαλές στη χρήση και δεν ερεθίζει το δέρμα.
• Ιδιαίτερα οικονομικό προϊόν.
• Cleaner for sensitive surfaces, cherry scent.
• Suitable for all types of floors (marble, tiles).
• It is safe to use and does not irritate the skin.
• Very economical product.
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Δοσολογία/Dosage: 10 g/l

συσκευασία/packaging 4 kg

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
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