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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 σε όλες τις 

συνθήκες πλύσεως ιματισμού.

Η ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ διαθέτει όλα τα κατάλληλα προϊόντα που 

μπορούν να αφαιρέσουν και τους πιο δύσκολους λεκέδες. 

Εγκαθιστά δοσομετρικά προηγμένης τεχνολογίας και αναλόγως 

τις ανάγκες του πελάτη δημιουργεί ολοκληρωμένα προγράμματα 

καθαρισμού.

IKOCHIMIKI with excellent expertise and wide experience in the 

professional and industrial cleaning provides specialty solutions 

to all laundry conditions.

IKOCHIMIKI has every product that can remove even the most 

persistent soil. Installs advanced technology dosing systems and 

according to customer needs creates integrated cleaning 

programs.



Η διαδικασία του καθαρισµού εξαρτάται από 
4 βασικούς παράγοντες:

• Χρόνος
• Θερµοκρασία
• Μηχανική Δράση
• Χηµική Δράση

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

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

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.

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

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

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

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

Alkaline products are 

suitable for :
• Organic soil
• Body oil
• Food grease

• Time
• Temperature
• Mechanical Action
• Chemical Action

The cleaning process depends on 4 
main factors:

Βασικές αρχές χηµείας Basic chemistry principles
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• Πλήρες απορρυπαντικό σε σκόνη για πλυντήρια ρούχων. 
• Κατάλληλο για επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια ιματισμού. 
• Ιδιαίτερα οικονομικό για επαγγελματίες χρήστες.
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συσκευασία/packaging 10 kg

συσκευασία/packaging 10 kg

συσκευασία/packaging 10 kg

®
FREZIL

®VERLIT

®
SATOL  L

Δοσολογία/Dosage: 12 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 9 g/kg στεγνού ιματισμού/clothes

Δοσολογία/Dosage: 1,5-10 g/kg στεγνού ιματισμού/clothes
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

LAUNDRY PRODUCTS

• Βασικό απορρυπαντικό για πλυντήρια ρούχων.
• Κατάλληλο για επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια ιματισμού. 
• Συνδυάζεται άψογα με λευκαντικά που περιέχουν ενεργό χλώριο. 
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε σκληρά νερά. 
• Ιδιαίτερα οικονομικό για επαγγελματίες χρήστες. 

• Πλήρες απορρυπαντικό και απολυμαντικό για πλυντήρια ρούχων (2 σε 1). 
• Κατάλληλο για νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία κλπ. 
• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε σκληρά νερά. 
• Ιδιαίτερα οικονομικό για επαγγελματίες χρήστες. 

• Basic detergent for washing machines. 
• Suitable for professional and household laundries. 
• Perfectly combined with bleaching agents containing active chlorine. 
• Highly effective in hard water. 
• Very economical for professional users.

• Complete detergent and disinfectant for laundries (2 in 1). 
• Suitable for hospitals, clinics, nursing homes, etc. 
• Highly effective in hard water. 
• Very economical for professional users.

• Complete powder detergent for washing machines.
• Suitable for professional and household laundries.
• Very economical for professional users.

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 10 kg

®
SANDIOL

Δοσολογία/Dosage: 7 g/kg ρούχων/clothes

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 10 kg

®MESOL

Δοσολογία/Dosage: 10 g/kg ρούχων/clothes
• Πλήρες απορρυπαντικό σε σκόνη για πλυντήρια ρούχων με ένζυμα. 
• Κατάλληλο για επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια ιματισμού. 
• Με ειδική σύνθεση για δύσκολους επαγγελματικούς ρύπους (αίμα, γάλα, 
  αυγά, λάδια κλπ).
• Προσδίδει άριστη λευκότητα στα λευκά ρούχα και φρεσκάδα ακόμη και 
  σε χλιαρό νερό. 

• Complete powder detergent for washing machines with enzymes.
• Suitable for professional and household laundries.
• Specially formulated for persistent soil (blood, milk, eggs, oil, etc.).
• Provides excellent whiteness in white clothes and freshness 
  even in lukewarm water.

• Υπερσυμπυκνωμένο πλήρες απορρυπαντικό σε σκόνη για πλυντήρια 
  ρούχων με ένζυμα. 
• Κατάλληλο για επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια ιματισμού. 
• Με ειδική σύνθεση για δύσκολους επαγγελματικούς ρύπους (αίμα, γάλα, 
  αυγά, λάδια κλπ).
• Προσδίδει άριστη λευκότητα στα λευκά ρούχα και φρεσκάδα ακόμη και 
  σε χλιαρό νερό. 

• Very concentrated complete powder detergent for washing machines with 
  enzymes.
• Suitable for professional and household laundries.
• Specially formulated for persistent soil (blood, milk, eggs, oil, etc.).
• Provides excellent whiteness in white clothes and freshness 
  even in lukewarm water.



• Εγκεκριμένο προϊόν από τον
• Θερμοχημική απολύμανση ιματισμού
• Κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια ρούχων
• Συμπυκνωμένη σύνθεση
• Κατάλληλο και για νοσοκομεία, κλινικές

• Approved product by N.O.M.
• Thermo-chemical disinfection of fabrics
• Suitable for all laundry machines
• Concentrated formula 
• Suitable also for hospitals, clinics

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

FABRICS DISINFECTION

Πλήρης απολυμαντική σκόνη πλυντηρίου με ένζυμα

Complete disinfectant powder for laundry machines with enzymes
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• Πλήρες υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, κατάλληλο 
  για μαύρα ρούχα.
• Καθαρίζει αποτελεσματικά όλους τους επίμονους λεκέδες ακόμα και σε 
  χαμηλές θερμοκρασίες. 
• Είναι κατάλληλο και για σκληρά νερά.  

Δοσολογία/Dosage: 10 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 10 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 10 g/kg ρούχων/clothes

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

®SATOL  BLACK LIQ

συσκευασία/packaging 5 kg

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

• Υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, με ένζυμα.
• Υπέρσυμπυκνωμένο με ειδική σύσταση ελεγχόμενου αφρισμού. 
• Περιέχει 3 ειδών ένζυμα.
• Αποτελεσματικό και σε χαμηλές θερμοκρασίες.      
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®
SATOL  ENZYM

®
SURF-ELIA  LIQ

• Πλήρες υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων. 
• Καθαρίζει αποτελεσματικά όλους τους επίμονους λεκέδες ακόμα 
  και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
• Είναι κατάλληλο και για σκληρά νερά.
• Λευκαίνει αποτελεσματικά και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
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συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

®
SATOL  LIQ

®
SATOL  CLEAN

Δοσολογία/Dosage: 10 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 8 g/kg ρούχων/clothes

• Complete liquid laundry detergent.
• Effectively cleans all persistent soil even at low temperatures.
• Suitable for hard water.
• Effective bleach at low temperatures.

• Complete liquid laundry detergent, suitable for black clothes.
• Effectively cleans all persistent soil even at low temperatures.
• Suitable for hard water. 

• Liquid laundry detergent with enzymes.
• Highly concentrated formulation with controlled foaming.
• Contains three types of enzymes.
• Effective at low temperatures. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

LAUNDRY PRODUCTS

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 25 kg

®
SATOL  EXTRA

Δοσολογία/Dosage: 7 g/kg στεγνού ιματισμού/clothes
• Πανίσχυρο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων.
• Καθαρίζει αποτελεσματικά όλους τους επίμονους ρύπους ακόμα 
  και σε χαμηλές θερμοκρασίες.     
• Είναι κατάλληλο για σκληρά νερά.
• Δε χρειάζεται προσθήκη ενισχυτικού αλκαλικότητας για να λειτουργήσει.

• Powerful liquid laundry detergent. 
• Effectively cleans all persistent soil even at low temperatures. 
• Suitable for hard water. 
• It does not need alcalinity booster addition.

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

• Πανίσχυρο υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια ρούχων .
• Κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων σε επαγγελματίες (π.χ. ξενοδοχεία). 
• Δεν απαιτεί χρήση εξουδετερωτικού. 
• Οικονομικό προϊόν. 

• Powerful liquid laundry detergent. 
• Suitable for washing clothes at professionals (i.e. hotels). 
• It does not require the use of a neutralizer.
• Economical product. 

• Υγρό πλυντηρίου ρούχων με βάση το σάπωνα ελαιόλαδου.  
• Έχει ειδική σύνθεση που απομακρύνει δύσκολους ρύπους. 
• Περιέχει συστατικά βιοαποικοδομήσιμα – φιλικό προς το περιβάλλον. 

• Washing machine liquid based on olive oil.
• It has a special composition that removes difficult stubborn stains.  
• Contains biodegradable - environmentally friendly ingredients.
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• Ειδικό υγρό πρόσθετο πλύσης για λιπαρούς λεκέδες ιματισμού
  και αντιηλιακά.
• Κατάλληλο για όλα τα πλυντήρια ρούχων.
• Χρήση μαζί με τα πλήρη απορρυπαντικά.
• Είναι κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά ρούχα.  

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 1 l, 25 kg

®
SATOL  SUPRA SOFT

®
SATOL  EASY

Δοσολογία/Dosage: 3,5 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 4 g/kg ρούχων/clothes
• Υπερσυμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων. 
• Κάνει τα ρούχα αφράτα και αρωματισμένα.
• Κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά ρούχα.
• Ιδανικό για επαγγελματίες χρήστες.   

0 2

συσκευασία/packaging 5 kg, 22 kg

®
SATOL  SOFT

4 6 8 10 12 14

• Highly concentrated fabric softener.
• Leaves fluffy and perfumed clothes.
• Suitable for white and colored clothes.
• Ideal for professional users.    

• Special liquid laundry additive for greasy stains and sunscreen.
• Suitable for all washing machines.
• Use with complete detergents.
• Suitable for white and colored clothes. 

pH (in solution 1%)

pH

Δοσολογία/Dosage: 4 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 4 g/kg ρούχων/clothes

pH

pH
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συσκευασία/packaging 5 kg, 22 kg

συσκευασία/packaging 5 kg, 22 kg

®
SATOL  SOFT AROMATHERAPY 4
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• Υπερσυμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων.
• Κάνει τα ρούχα αφράτα και αρωματισμένα.
• Κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά ρούχα.
• Ιδιαίτερα οικονομικό, συμπυκνωμένη σύνθεση.

• Highly concentrated liquid fabric softener.
• Leaves fluffy and perfumed clothes.
• Suitable for white and colored clothes.
• Very economical, concentrated formula.

Δοσολογία/Dosage: 2 g/kg ρούχων/clothes

0 2

συσκευασία/packaging 5 kg, 22 kg

®
SATOL  NEUTRO SOFT

4 6 8 10 12 14

• Mαλακτικό και εξουδετερωτικό 2 σε 1.
• Κάνει τα ρούχα αφράτα και αρωματισμένα.
• Κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά ρούχα.
• Βοηθά στην αποαλκαλιοποίηση και αποχλωρίωση των ρούχων.
• Ιδιαίτερα οικονομικό, συμπυκνωμένη σύνθεση.

• Neutralizing softener 2 in 1.
• Leaves fluffy and perfumed clothes.
• Suitable for white and colored clothes.
• Helps in dealkalification and dechlorination of clothes.
• Highly economical, concentrated formula.

pH

• Υπερσυμπυκνωμένο υγρό μαλακτικό ρούχων με άρωμα που διαρκεί. 
• Βοηθά στην αποαλκαλιοποίηση και αποχλωρίωση των ρούχων. 
• Το άρωμά του διαρκεί και μετά το στεγνωτήριο. 
• Εξαιρετικά οικονομικό για επαγγελματικές χρήσεις.

• Very concentrated liquid softener for textiles with a lasting perfume. 
• Helps in dealkalification and dichlorination of clothes. 
• It’s perfume lasts even after the dryer. 
• Extremely economical for professional use. 
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• Λευκαντικό με ενεργό οξυγόνο σε υγρή μορφή.
• Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

o• Χρήση μαζί με τα πλήρη απορρυπαντικά σε θερμοκρασία πάνω από 40 C.
• Προσδίδει στα λευκά ρούχα εξαιρετική λευκότητα.

Δοσολογία/Dosage: 4 g/kg ρούχων/clothes

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

®
SATOL  WHITE LIQ

• Λευκαντικό με ενεργό οξυγόνο σε σκόνη. 
• Κατάλληλο για επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια ρούχων.

ο• Χρήση μαζί με τα πλήρη απορρυπαντικά σε θερμοκρασία πάνω από 40 C.
• Προσδίδει στα λευκά ρούχα εξαιρετική λευκότητα. 

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 7 kg, 25 kg

®SATOL  WHITE

Δοσολογία/Dosage: 4 g/kg ρούχων/clothes

• Ειδικό απορρυπαντικό σε σκόνη για δύσκολους ρύπους όπως αίμα και κρασί.
• Κατάλληλο για επαγγελματικά και οικιακά πλυντήρια ρούχων.
• Χρήση μαζί με τα πλήρη απορρυπαντικά.
• Συνδυάζεται άριστα με βασικά απορρυπαντικά και είναι κατάλληλο για λευκά 
  και χρωματιστά υφάσματα σε επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού.  

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 7 kg, 20 kg

®SATOL  PLUS

Δοσολογία/Dosage: 5 g/kg ρούχων/clothes

• Special powder detergent for persistend soil, such as blood and wine.
• Suitable for professional and household laundries.
• Use with complete detergents.
• It is combined well with basic detergents and is suitable for white and colored 
  clothes.

• Bleaching powder with active oxygen.
• Suitable for professional and household laundries.
• Use with complete detergents at temperature above 40 °C.
• Provides excellent whiteness for white clothes. 

• Bleaching liquid with active oxygen.
• Suitable for professional laundries.

o• Use with complete detergents at temperature above 40 C.
• Provides in white clothes excellent whiteness.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

LAUNDRY PRODUCTS

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 25 kg

®SATOL  PLUS LIQ

Δοσολογία/Dosage: 5 g/kg ρούχων/clothes
• Ειδικό υγρό απορρυπαντικό για δύσκολους ρύπους όπως κρασί και λάδια. 
• Κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια ιματισμού. 
• Χρήση μαζί με τα πλήρη απορρυπαντικά.                                                                        
• Φιλικό προς το περιβάλλον, λειτουργεί και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Κατάλληλο και για λευκά και για χρωματιστά ρούχα.

• Special liquid detergent for persistent soil such as wine and oil.
• Suitable for professional laundries.
• Use together with complete detergents. 
• Environmentally friendly, it is effective at low temperatures.
• Suitable for white and colored clothes.

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

• Λευκαντικό και απολυμαντικό με υπεροξικό οξύ.         
• Προσφέρει λεύκανση σε χαμηλές θερμοκρασίες.                                                                                      
• Εξοικονομεί ενέργεια και χρόνο. 
• Παρουσιάζει άριστη απολυμαντική δράση μακράς διάρκειας. 

Δοσολογία/Dosage: 0,3 g/kg ρούχων/clothes

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 30 kg

®SEPTOFORTE  OXY 50

• Bleaching agent and disinfectant with peracetic acid.
• Whitens clothes at low temperatures.                                                                                     
• Saves energy and time. 
• Offers excellent long lasting disinfectant action.
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• Εξουδετερωτικό αλκαλικότητας και λευκαντικού σε υγρή μορφή.
• Εξουδετερώνει αποτελεσματικά τα υπολείμματα αλκαλικότητας στο νερό
  και τα ίχνη του χλωρίου λεύκανσης.
• Εφαρμόζεται μέσω δοσομετρικών μηχανισμών.
• Εμποδίζει τη φθορά των υφασμάτων και είναι κατάλληλο για όλα 
  τα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 25 kg

®
SATOL  NEUTRO LIQ

Δοσολογία/Dosage: 1 g/kg ρούχων/clothes
 

• Ειδική σκόνη έκπλυσης για απομάκρυνση υπολειμμάτων χλωρίου και 
  αλκαλίων από τα υφάσματα.
• Προσδίδει στα λευκά ρούχα εξαιρετική λευκότητα και στα χρωματιστά 
  άριστη καθαριότητα χωρίς στίγματα.
• Είναι ιδιαίτερα οικονομικό για επαγγελματίες χρήστες. 

®SATOL  NEUTRO 0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 25 kg

Δοσολογία/Dosage: 2 g/kg ρούχων/clothes

• Ενισχυτικό αλκαλικότητας σε υγρή μορφή.
• Έχει ειδική σύνθεση που απομακρύνει δύσκολους ρύπους σε συνδυασμό 
  με κυρίως απορρυπαντικά.
• Άριστης ποιότητας ενεργά και αποσκληρυντικά συστατικά αποτρέπει 
  το γκριζάρισμα των υφασμάτων διατηρώντας τους ρύπους σε αιώρηση. 
  Εφαρμόζεται μέσω δοσομετρικών μηχανισμών.
• Είναι κατάλληλο για όλα τα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα. 

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 25 kg

®
SATOL  FORCE

Δοσολογία/Dosage: 3 g/kg ρούχων/clothes

• Liquid alkalinity booster.
• It is specially formulated to remove persistent soil in combination 
  with main detergents.
• High quality active ingredients that prevent graying of fabrics 
  keeping dirt in suspension. Implemented through dosing systems.
• It is suitable for all cotton and synthetic fabrics.

• Neutralizer of alkalinity and bleach, in liquid form.
• Effectively neutralizes alkalinity residue and traces of chlorine bleach.
• Implemented through dosing systems.
• Prevents damage to all cotton and synthetic fabrics.  

• Special washing powder to remove residual of chlorine and alkali from fabrics.
• Leaves white clothes excellent whiteness and color clothes with excellent 
  cleanliness without spots.
• It is very economical for professional users.

Δοσολογία/Dosage: 3 g/kg ρούχων/clothes
• Ειδική λευκαντική σκόνη ιματισμού με ενεργό χλώριο.
• Κατάλληλο για λευκά ρούχα. Συνδυάζεται με βασικά απορρυπαντικά. 
• Κατάλληλο για όλα τα επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.  
• Διαλύεται εύκολα και εφαρμόζεται γρήγορα. Αποτελεσματικό σε 

o  θερμοκρασία 50 C.   

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 10 kg, 20 kg

®SATOL  BEST

Δοσολογία/Dosage: 5 g/kg ρούχων/clothes

συσκευασία/packaging 5 kg, 25 kg

• Υπερλευκαντικό υγρό χλώριο για λεύκανση ρούχων.
• Κατάλληλο για λευκά ρούχα. Συνδυάζεται με βασικά απορρυπαντικά. 
• Καθαρίζει, λευκαίνει και προσφέρει υγιεινή.  
• Διαλύεται εύκολα και εφαρμόζεται γρήγορα. 

0 2 4 6 8 10 12 14
®

SATOL  KLOR

• Brightener liquid for laundries with active chlorine.
• Suitable for white clothes. Combined with basic detergents.
• Cleans, whitens and provides hygiene.
• Dissolves easily and is quickly applied.

• Special whitening powder with active chlorine.
• Suitable for white clothes. Combined with basic detergents.
• Suitable for all professional laundries.

o• Dissolves easily and is quickly applied. Effective at a temperature of 50 C.

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΥΣΕΩΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

LAUNDRY PRODUCTS

συσκευασία/packaging 25 kg

συσκευασία/packaging 25 kg

συσκευασία/packaging 25 kg

συσκευασία/packaging 25 kg

®SATOL  COMPACT

• Ειδικό πρόσθετο δέσμευσης της σκληρότητας του νερού για πλυντήρια ρούχων.
• Δεν επιτρέπει την καθίζηση των αλάτων.
• Δεν αφρίζει.
• Συνδυάζεται πλήρως με όλα τα απορρυπαντικά στο στάδιο της κυρίως πλύσης 
  και της πρόπλυσης.
• Βιοαποικοδομήσιμο - φιλικό προς το περιβάλλον.

• Ειδική σκόνη για απομάκρυνση λεκέδων σκουριάς.
• Χρησιμοποιείται στην κυρίως πλύση στο πλυντήριο ρούχων.
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους ιματισμού.

0• Εφαρμόζεται σε θερμοκρασία 60-70 C.

®
SATOL  RS

• Special powder cleaner for rust stains.
• It is used as a detergent at the main washcycle.
• Suitable for all types of linen.

0• Used in temperature between 60-70 C.

• Special laundry additive for reducing water hardness.
• Prevents linescale buildup.
• No foaming.
• Fully combined with all detergents at the step of mainwash and prewash.
• Biodegradable - environmentally friendly.
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Δοσολογία/Dosage: 1 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 7 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 4 g/kg ρούχων/clothes

Δοσολογία/Dosage: 7 g/kg ρούχων/clothes

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 7 kg, 25 kg

Δοσολογία/Dosage: 50 g/kg ρούχων/clothes

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

®
SATOL  SPF 10

®SATOL  SPF 20

®
SATOL  SPF 30

• Ειδικό πρόσθετο πλύσης για αντιηλιακούς λεκέδες. 
• Χρησιμοποιείται στο στάδιο της πρόπλυσης. 
• Άριστη καθαριστική δράση. 
• Κατάλληλο για λευκά ρούχα. 

• Special liquid laundry additive for sunscreen stains. 
• It is used in the pre-wash stage.
• Excellent cleaning action.
• Suitable for white clothes. 

• Ενισχυτικό προϊόν για την απομάκρυνση αντιηλιακών λεκέδων  .
• Χρησιμοποιείται στο στάδιο της πρόπλυσης  .
• Οικονομικό προϊόν για επαγγελματική χρήση  .

• Liquid booster for removal of sunscreen stains. 
• It is used in the pre-wash stage.
• Economical product for professional use. 

• Ειδικό προϊόν για την απομάκρυνση αντιηλιακών λεκέδων. 
• Χρησιμοποιείται στο στάδιο της κύριας πλύσης. 
• Προσδίδει στα ρούχα εξαιρετική λευκότητα. 
• Οικονομικό προϊόν για επαγγελματική χρήση. 

• Special liquid for removal of sunscreen stains. 
• It is used in the main-wash stage. 
• It gives the clothes an excellent whiteness. 
• Economical product for professional use. 
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0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 1 l

συσκευασία/packaging 1 l

®
SATOL  LEX-4

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

0 2 4 6 8 10 12 14®
SATOL  LEX-5

• Tοπικό καθαριστικό για επίμονους λεκέδες από καφέ / τσάι / κρασί / 
  σοκολάτα / χυμό / αντηλιακό / κόπρανα.
• Είναι κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά ρούχα. 
 

• Tοπικό καθαριστικό για επίμονους λεκέδε από μελάνια / στυλό / 
  αποσμητικό / ποτά.
• Ευκολία στη χρήση – ελάχιστος χρόνος εφαρμογής - αποτελεσματικότητα.
• Μη τοξικό, μη εύφλεκτο, χωρίς βλαβερά συστατικά - ασφαλές 
  για το χρήστη. 

• Spot cleaner for persistent stains from coffee / tea / wine / chocolate /
   juice / sunscreen / excrement.
• Suitable for white and colored clothes.

• Spot cleaner for persistent stains from inks / pens / deodorants / drinks.
• Easy to use - minimum application time - effectiveness.
• Non-toxic, non-flammable, without harmful ingredients - safe for users.

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use
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συσκευασία/packaging 1 l

συσκευασία/packaging 1 l

®SATOL  LEX-1

®
SATOL  LEX-2

• Τοπικό καθαριστικό για επίμονους λεκέδες από 
  σκουριά / τσιμέντο και σίδηρο.
• Είναι κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά ρούχα.

• Toπικό καθαριστικό για επίμονους λεκέδες από αίμα / αυγό / γάλα / 
  πρωτεΐνες / άμυλο.
• Κατάλληλο για όλα τα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.

• Spot cleaner for persistent stains from rust / cement and iron.
• Suitable for white and colored clothes.

• Spot cleaner for persistent stains of blood / egg / milk / protein / starch.
• Suitable for all cotton and synthetic fabrics.

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

0 2 4 6 8 10 12 14

συσκευασία/packaging 1 l

®SATOL  LEX-3

• Τοπικό καθαριστικό για επίμονους λεκέδες από λίπη / make up / κραγιόν / 
  σάλτσες / γρασίδι.
• Εξαφανίζει λιπαρούς λεκέδες αποτελεσματικά.
• Είναι κατάλληλο για λευκά και χρωματιστά ρούχα.

• Spot cleaner for persistent stains from fat / make up / lipstick / sauces / grass.
• Removes greasy stains.
• Suitable for white and colored clothes.

pH (in solution 1%)

ΤΟΠΙΚΑ ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΑ

SPOT CLEANERS
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®SATOL  LEX STARTER KIT

• Πακέτο καθαρισμού που περιέχει ένα τεμάχιο από τα SATOL LEX 1, 2, 3, 4, 5, 6.

• Cleaning pack containing one bottle of SATOL LEX 1, 2, 3, 4, 5, 6. συσκευασία/packaging 6 x 1 l

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

συσκευασία/packaging 1 l

συσκευασία/packaging 1 l

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use
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14®SATOL  LEX-7

®SATOL  LEX-6
• Τοπικό καθαριστικό για επίμονους λεκέδες από πίσσα / κερί / βερνίκι 
  νυχιών / ρετσίνι / λάδι μηχανής / γυαλιστικό παπουτσιών / βενζίνη.
• Ευκολία στη χρήση – ελάχιστος χρόνος εφαρμογής - αποτελεσματικότητα.
• Μη τοξικό, μη εύφλεκτο, χωρίς βλαβερά συστατικά - ασφαλές 
  για το χρήστη. 

• Toπικό καθαριστικό για επίμονους λεκέδες από Βetadine.
• Ευκολία στη χρήση – ελάχιστος χρόνος εφαρμογής - αποτελεσματικότητα.
• Μη τοξικό, μη εύφλεκτο, χωρίς βλαβερά συστατικά - ασφαλές 
  για το χρήστη. 

• Spot cleaner for persistent stains from tar / wax / nail polish / resin / engine 
  oil / shoe shine / gasoline.
• Easy to use - minimum application time - effectiveness.
• Non-toxic, non-flammable, without harmful ingredients - safe for users.

• Spot cleaner for persistent stains of Betadine.
• Easy to use - minimum application time - effectiveness.
• Non-toxic, non-flammable, without harmful ingredients - safe for users.

pH (in solution 1%)

pH (in solution 1%)

συσκευασία/packaging 1 l

Δοσολογία/Dosage: αυτούσιο/ready to use

0 2 4 6 8 10 12 14®
SATOL  LEX-8

• Ειδικό προϊόν καθαρισμού σιδηρολεκέδων σε υφάσματα.
• Διαλύει εύκολα και απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους.
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων.
• Συνδυάζεται με πλήρη ή βασικά απορρυπαντικά.

• Special spot cleaner for iron stains from fabrics.
• Dissolves easily and effectively removes dirt.
• Suitable for all types of fabric.
• Combined with complete or basic detergents.

pH (in solution 1%)

ΤΟΠΙΚΑ ΞΕΛΕΚΙΑΣΤΙΚΑ

SPOT CLEANERS



Sky Link Tec

The dosing system is connected to the internet
permanently.

A fixed ethernet socket is used securely.

A client’s Wi-Fi network can also be used
depending on the connectivity.

Router

Άμεση επίλυση προβλημάτων δοσολόγησης  μέσω του διαδικτύου,

Instant problem solving of all dosing issues, through the web

Σχεδιασμός λειτουργίας Laundry

Laundry operation design

13

4G

Automatic Internet Upload

Local WiFi
Download by Webserver

System configuration

LAN

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DOSING SYSTEMS
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΣΕΩΝ

DΕTAILED WASH ANALYSIS

-  Κατανάλωση χημικών.

-  Products consumption.

-  Κόστος πλύσης.

-  Washing costs. 

-  Ποσότητες πλενόμενου ιματισμού
   ανά είδος και πρόγραμμα.

-  Quantity of washed clothes per
   type and program.

-  Alarms (παροχής νερού, αέρα, 
   έλλειψης προϊόντων).

-  Alarms (water supply, air, lack
   of chemicals).



ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DOSING SYSTEMS



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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