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Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ με την άριστη τεχνογνωσία και την μεγάλη 
εμπειρία στο χώρο του επαγγελματικού και βιομηχανικού 
καθαρισμού μπορεί να δώσει εξειδικευμένες λύσεις και 
στην επεξεργασία νερού.
Τα προϊόντα απολύμανσης είναι πιστοποιημένα από τον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και συνοδεύονται από 
άριστη τεχνική υποστήριξη για την επίλυση όλων των 
προβλημάτων στη διαχείριση του νερού στις πισίνες.

IKOCHIMIKI with excellent expertise and wide experience 
in the professional and industrial cleaning can give 
specialty solutions in water treatment.
All disinfectant products are approved by the National 
Organization for Medicines and excellent technical 
support is provided to solve every problem may arise in 
the treatment of water in swimming pools.



ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

WATER TREATMENT

• Οργανικό χλώριο 90% σε κόκους, ταμπλέτα ή σκόνη. 
• Το προϊόν είναι κατάλληλο για διαρκή χλωρίωση.
• Χρησιμοποιείται για την απολύμανση του νερού της πισίνας, που διαλύεται 
  αργά και ελευθερώνει χλώριο.                                               
• Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.  

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 10 kg, 50 kg

®
AQUADEL  90

• Ταμπλέτες που περιέχουν οργανικό χλώριο, αλγεοκτόνο και κροκιδωτικό.                                                      
• Το προϊόν είναι κατάλληλο για διαρκή χλωρίωση.                                                                                     
• Χρησιμοποιείται για την απολύμανση του νερού της πισίνας, που διαλύεται 
  αργά και ελευθερώνει χλώριο.       
• Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 
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συσκευασία/packaging 10 kg

®AQUADEL  ΤRIPLE ACTION

• Οργανικό χλώριο 60% σε κόκους.                                                      
• Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη γρήγορη χλωρίωση (shock) 
  του νερού στις πισίνες.                                                                                                   
• Σκοτώνει βακτήρια, παθητικοποιεί μύκητες, οξειδώνει οργανικούς ρύπους
   και παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό φυκών.
• Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 
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συσκευασία/packaging 10 kg, 50 kg

®AQUADEL  60

• Υγρό προϊόν για αύξηση pH του νερού της πισίνας.                                                  
• Το προϊόν εξουδετερώνει την οξύτητα που αναπτύσσεται στο pH 
  του νερού της πισίνας.                                                                                               
• Έχει χημική σύνθεση που βασίζεται σε αλκάλια.
• Συνιστάται να προστίθεται στην πισίνα με κατάλληλο δοσομετρικό σύστημα. 

• Προϊόν σε σκόνη για αύξηση pH του νερού της πισίνας.                                                  
• Αποτελείται από συνδυασμό χημικών ενώσεων.                                                                                          
• Η σύστασή του είναι τέτοια, ώστε να μην προσβάλλονται τα υλικά των 
  εγκαταστάσεων στις πισίνες.     

3Δοσολογία/Dosage: 5-15 g/m

3
Δοσολογία/Dosage: 0,7-3 g/m

3Δοσολογία/Dosage: 10-20 g/m

3
Δοσολογία/Dosage: 1 tablet / 30 m 

3Δοσολογία/Dosage: 0,5-2 g/m
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συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

συσκευασία/packaging 7 kg, 25 kg

®
AQUADEL  PH (+)

0 2 4 6 8 10 12 14®
AQUADEL  PH (+) POWDER

3

• Organic chlorine 90% in granular, tablet or powder form.
• The product is used for continuous chlorination.
• It dissolves slowly and releases chlorine.
• Approved by the National Organization for Medicines.

• Tablets containing organic chlorine, anti-algae and flocculant.
• Τhe product is used for continuous chlorination.
• It dissolves slowly and releases chlorine.
• Approved by the National Organization for Medicines.

• Organic chlorine 60% in granular form.                                                    
• The product is used for fast chlorination (shock) of water in swimming pools.                                                                                                
• It kills bacteria, inactivates fungi, oxidizes organic dirt and prevents 
  algae growth.      
• Approved by the National Organization for Medicines. 

• Liquid product for pH increase of the pool water.                                               
• The product neutralizes the acidity developed in pH of the pool water.                                                                                             
• It is formulated based on alkali.
• It is recommended to add to the pool with a proper dosing system. 

• Product for pH increase of the pool water, in powder form.                                                 
• It is formulated by a combination of chemical ingredients.                                                                                     
• The formulation is proper, in order to avoid material corrosion.

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

WATER TREATMENT

• Προϊόν σε σκόνη για μείωση pH του νερού της πισίνας.                                                  
• Το προϊόν εξουδετερώνει τα ελεύθερα αλκάλια με το ανόργανο οξύ.                                                                                  
• Δεν έχει διαβρωτική δράση.  

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 7 kg, 25 kg

®AQUADEL  PH (-) POWDER

• Κροκιδωτικό υγρό για τη διαύγαση του νερού της πισίνας.                                                  
• Το προϊόν περιέχει ανόργανα συστατικά και δεν είναι τοξικό.                                                                                                        
• Συσσωματώνει τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια σε μεγαλύτερα, τα οποία
  στη συνέχεια συγκρατούνται από τα φίλτρα. 

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

®AQUADEL  FLOC LIQ

• Κροκιδωτικό σε σκόνη για τη διαύγαση του νερού της πισίνας.                                                  
• Το προϊόν περιέχει ανόργανα συστατικά και δεν είναι τοξικό.                                                                                                        
• Συσσωματώνει τα μικρά αιωρούμενα σωματίδια σε μεγαλύτερα, 
  τα οποία στη συνέχεια καταβυθίζονται και συγκρατούνται από τα φίλτρα.  

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 7 kg, 25 kg

®AQUADEL  FLOC, POWDER

•  Αλγεοκτόνο του νερού της πισίνας.                                             
• Το προϊόν έχει βάση τα τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου που είναι 
  πολύ δραστικό απολυμαντικό.
• Συμπυκνωμένη σύσταση.                                               
• Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. 

3Δοσολογία/Dosage: 0,8-5 g/m

3
Δοσολογία/Dosage: 15 g/m

3
Δοσολογία/Dosage: 5-15 g/m

3
Δοσολογία/Dosage: 2-6 g/m

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

®
SEPTOFORTE  10

• Υγρό προϊόν για τη μείωση του pH του νερού της πισίνας.
• Δεν εκλύει ατμούς ή άλλα αέρια επικίνδυνα για την εισπνοή.                                             
• Συνιστάται να προστίθεται στην πισίνα με κατάλληλο δοσομετρικό σύστημα.

3Δοσολογία/Dosage: 0,2-2,5 g/m
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συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

®AQUADEL  PH (-) pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

• Liquid product to reduce the pH of pool water.
• It does not emit fumes or other gases dangerous to inhale. 
• Recommended to add to the pool with a proper dosing system. 

• Product for pH reduction of the pool water, in powder form.                                                  
• The product neutralizes alkalinity.                                                                             
• It does not have corrosive effect.

• Flocculant liquid for clarification of the pool water.                                            
• The product contains inorganic ingredients and is not toxic.                                                                                                     
• It agglomerates small particles into larger, which are then easily 
  collected by filters.

• Flocculant powder for clarification of the pool water.                                                
• The product contains inorganic ingredients and is not toxic.                                                                                                       
• It agglomerates small particles into larger, which are then easily 
  collected by filters. 

• Algicide with quaternary ammonium compounds.                                                                                                      
• Concentrated formulation.
• Safe to use.
• Approved by the National Organization for Medicines.  
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• Πανίσχυρο όξινο υγρό καθαριστικό για πλακάκια του περιβάλλοντος χώρου 
  της πισίνας.                                                                                                      
• Απομακρύνει άλατα και σκουριές από τα πλακάκια, πολύ εύκολα και γρήγορα.                                                   
• Δεν καταστρέφει τις επιφάνειες, είναι συμπυκνωμένη σύνθεση και πολύ 
  οικονομικό στη χρήση.

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 5 kg

συσκευασία/packaging 5 kg

συσκευασία/packaging 25 kg

®
DINOVAL  ACID

Δοσολογία/Dosage: 100 g/l

• Διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου.                                              
• Το προϊόν είναι ένα υγρό, ασθενώς όξινο σκεύασμα γρήγορης δράσης, 
  που έχει βάση το ενεργό οξυγόνο.                                                                                                     
• Θανατώνει όλα τα είδη των μικροοργανισμών κατά την επεξεργασία του νερού.                                                       
• Να φυλάσσεται μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία.

3
Δοσολογία/Dosage: 250-1000 g/m

0 2 4 6 8 10 12 14®
AQUADEL  OXY

• Αλγεοκτόνο του νερού της πισίνας.                                             
• Το προϊόν έχει βάση τα τεταρτοταγή άλατα του αμμωνίου.
• Ουδέτερο προϊόν, ασφαλές στη χρήση.

• Algicide of the pool water.
• The product is based on quaternary ammonium compounds.
• Neutral product, safe to use.

3Δοσολογία/Dosage: 7-15 g/m

3Δοσολογία/Dosage: 20 g/m

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

• Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου για τη χλωρίωση του νερού της πισίνας. 
• Χαρακτηρίζεται από υψηλή απολυμαντική και βιοκτόνο δράση τόσο για το 
  πόσιμο νερό όσο και για το νερό του αποχετευτικού δικτύου.
• Η συνεχής χρήση του προϊόντος δε δημιουργεί πρόβλημα αύξησης 
  της αντοχής των βακτηρίων στο υλικό.   
• Εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
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®
AQUADEL  KLOR

®
AQUADEL  NET pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

• Sodium hypochlorite for chlorination of swimming pool water.
• Characterized by high disinfectant and biocidal action both for drinking water 
  and for water of the sewage network.                                                        
• The continuous use of the product does not increase resistance of bacteria.
• Approved by the National Organization for Medicines.

• Hydrogen peroxide solution.                                            
• It is a slightly acidic, fast-acting product, formulated with active oxygen
• Destroys all species of microorganisms in water treatment.
• Keep away from sunlight.

• Powerful acidic liquid cleaner for tiles around the swimming pool.
• Removes limescale and rust from tiles, very easily and quickly.
• Does not destroy surfaces, has concentrated formulation and is very 
  economical to use.

pH
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

WATER TREATMENT

• Όξινο υγρό καθαριστικό (οργανικό οξύ).                                                    
• Το προϊόν περιέχει οξέα και αδρανοποιητές μετάλλων.                                                                                                       
• Διαλύει τις καθαλατώσεις πολύ καλά και έχει άριστες αντιδιαβρωτικές 
  ιδιότητες έναντι μεταλλικών επιφανειών.                                                 
• Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό των φίλτρων του νερού 
  της πισίνας.  

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 25 kg

συσκευασία/packaging 25 kg

®
SUPRACID  1162

• Συντηρητικό πισίνας για το χειμώνα.
• Το προϊόν περιέχει ειδικό συνδυασμό οργανοφωσφορικών ενώσεων. 
• Χρησιμοποιείται για την αποφυγή καθαλατώσεων από το νερό της πισίνας.
• Σταθεροποιεί τα άλατα ασβεστίου και μαγνησίου, αποτρέποντας την 
  κατακρήμνιση και τη δημιουργία τους στα τοιχώματα της πισίνας. 

0 2 4 6 8 10 12 14®
AQUADEL  CL

3Δοσολογία/Dosage: 3-5 g/m

3
Δοσολογία/Dosage: 10-100 g/m

• Acidic liquid cleaner (organic acid).                                                  
• It contains acids and metal deactivators.
• Dissolves scale buildups very well and has excellent anticorrosive properties 
  against metal surfaces.                                             
• It is particularly suitable for the cleaning of swimming pool water filters.

• Pool conservative for winter season.                                             
• The product contains a special combination of organophosphorus 
  compounds.                                                                                                  
• Used to prevent scale buildup from the pool water.                                           
• It stabilizes the calcium and magnesium salts, preventing the 
  precipitating and buildup to the walls of the pool.

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)





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:   

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.
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