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ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
Η NICOCHEM είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1986 και διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.700 τ.μ. στον Άγιο Στέφανο και το Κρυονέρι Αττικής. Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο αποτελείται από γραφεία διοίκησης, πλήρως εξοπλισμένο χημείο που διενεργούνται
έρευνες για παραγωγή νέων προϊόντων, χώρους παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους
πρώτων υλών και ετοιμοπαράδοτων προϊόντων καθώς και τμήμα service επαγγελματικών
πλυντηρίων πιάτων – ποτηριών. Απασχολεί καθημερινά ανθρώπινο δυναμικό δεκαπέντε,
άρτια καταρτισμένων, ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Οι μεταφορές και μετακινήσεις
πραγματοποιούνται με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται και
αυξάνονται.
Η NICOCHEM δραστηριοποιείται επιχειρησιακά στην παραγωγή και εμπορία χημικών
προϊόντων καθαρισμού, υγιεινής, απολύμανσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων, του
εξοπλισμού και του προσωπικού των τομέων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, της μαζικής εστίασης (ΗΟ.RE.CA.) και λοιπών επαγγελματικών χώρων. Παράλληλα, αναπτύσσει
νέες δραστηριότητες με προϊόντα τεχνολογίας αιχμής.
Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται με προηγμένης τεχνολογίας συστήματα και λεπτομερή
ποιοτικό έλεγχο ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες μεθόδους καθαρισμού και πληρώντας
όλους τους όρους των ευρωπαϊκών κανονισμών ποιότητος, αφού υποστηρίζει τις εφαρμογές HACCP και ISO 22000 σχετικά με την υγιεινή ενώ διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης και
Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2008 αναφορικά με τη μελέτη, σχεδίαση και παραγωγή απορρυπαντικών διατηρώντας υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας
στην αγορά, γεγονός που την καθιστά δυναμική και συνεχώς ανερχόμενη στον τομέα της.
Στόχος μας είναι η παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων στην αγορά, προσανατολισμένων στην προστασία του ανθρώπου, του περιβάλλοντος (ύψιστος βαθμός βιοδιάσπασης) και των επιφανειών/συσκευών, καθώς και η παροχή αποτελεσματικών λύσεων
καλύπτοντας τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των πελατών μέσω των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

COMPANY PROFILE
NICOCHEM is a greek company founded in 1986 and owns private 2,700 sqm in Agios
Stefanos and Krioneri in Attica. The contemporary facilities consist of administration offices, fully equipped laboratories for the conduction of research, production areas, storage areas for in stock products and raw materials, as well as a department for professional dishwashers’ service. Fifteen well trained specialists are employed in NICOCHEM.
The transportation of the products is performed by private means which are constantly
increasing in numbers and are kept upgraded.
NICOCHEM is engaged in the production and marketing of chemical cleaning and hygiene
products and products for the disinfection and maintenance of the facilities, equipment
and personnel of the food and beverage, mass catering (IO.RE.CA.) and other industries.
At the same time the company engages in the development of new business sectors that
are focused on the introduction of innovative products.
The production is made with advanced technological systems and the detailed QC corresponds to the contemporary methods of cleaning and fulfils all the requirements of the
European Quality Regulations, supporting HACCP and ISO 22000 (hygiene). Furthermore, the company maintains QMS and QA with ISO 9001: 2008 for the study, design
and manufacturing of the detergents, maintaining a high level of efficiency and competitiveness in the market which makes it dynamic and constantly emerging in the sector.
Our goal is the production and marketing of products of high quality, geared to the
protection of man, the environment (highest degree of biodegradation) and surfaces /
devices and, on the same time, the addressing of our customers’ individual needs and
requirements, providing effective and satisfying solutions through our services.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ
DISHWASHING DETERGENTS

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ
NCD TOTAL

MASTER DM-S

Νέας τεχνολογίας απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων σε
μορφή κάψουλας. Κατάλληλο
για εφαρμογή ακόμη και σε
σκληρά νερά και αποξηραμένα υπολείμματα τροφών.
Δεν αφρίζει και δίνει λαμπερά
αποτελέσματα.

Special formulated dish-washing detergent in capsule.
Suitable for application even
in hard water and dried food
residues. Does not foam and
gives brilliant results.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών (τούνελ)
Δοσολογία: 0.5-0.8ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
κάψουλα 3.5kg

Application:
professional dishwashing machines (conveyor or flight type)
Dosage: 0.5-0.8ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
capsule 3.5kg

pH: 13 (1%)

Χρήση/Usage:

NCD PLATINUM

MASTER DM-1

Υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό ειδικής σύνθεσης που
απευθύνεται σε πολύ δύσκολες
συνθήκες πλύσης και σκληρότητας νερού. Παρεμποδίζει
επικαθήσεις αλάτων. Ιδανικό
για περιοχές με υψηλή αγωγιμότητα.

Highly concentrated alkaline
detergent specially formulated for very difficult washing
conditions and water hardness. Prevents salt deposits.
Ideal for areas with high conductivity.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία: 0.5-3ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt-7.3kg, 10Lt-14kg

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage: 0.5-3ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 5Lt-7.3kg, 10Lt-14kg

pH: 14

Χρήση/Usage:

NCD GOLD

MASTER DM-2

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό
απορρυπαντικό πλυντηρίου
πιάτων-ποτηριών συνδυάζει
μείγμα δεσμευτικών αλάτων
που το καθιστα κατάλληλο για
σκληρά νερά. Παρεμποδίζει
επικαθήσεις αλάτων. Ιδανικό
για πλύσιμο ποτηριών.

Highly concentrated dishwashing detergent, combines mixture of sequestration agents.
Suitable for very hard water.
Prevents salt deposits. Ideal
for washing glasses.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία: 1-4ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt-7kg, 10Lt-12.5kg,
20Lt-25kg

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage: 1-4ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 5Lt-7kg, 10Lt-12.5kg,
20Lt-25kg

pH: 13

Χρήση/Usage:

NCD SILVER

12

MASTER DM-3

Συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου πιάτων - ποτηριών, κατάλληλο για μέτριας σκληρότητας
νερά. Πλούσιο σε αλκαλικά συστατικά που το καθιστούν ικανό
να καθαρίσει πολύ δύσκολους
λιπαρούς ρύπους.

Concentrated liquid dishwashing detergent, suitable for
medium-hard water. Rich in alkaline components. Dissolves
heavy soiling.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία: 1-5ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt-12kg, 20Lt-23kg

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage: 1-5ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 10Lt-12.5kg, 20Lt-23kg

pH: 13

Χρήση/Usage:

DISHWASHING DETERGENTS
NCD BRONZE
Συμπυκνωμένο υγρό πλυντηρίου πιάτων - ποτηριών,
κατάλληλο για μαλακά νερά.
Πολύ οικονομικό σε περίπτωση
άντίστροφης όσμωσης.

MASTER DM-4
Concentrated dishwashing
detergent, suitable for soft
water. Very economical in case
of reverse osmosis.

pH: 13

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία: 2-6ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt-12kg, 20Lt-23kg

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage: 2-6ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 10Lt-12kg, 20Lt-23kg

NCD CHLOR
Εξειδικευμένο απορρυπαντικό
πλυντήριου πιάτων, εμπλουτισμένο με ενεργό χλώριο.
Κατάλληλο για ειδικές συνθήκες πλύσης (έντονες οσμές,
καφεΐνη, τεΐνη).

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων (τούνελ)
Δοσολογία: 2-6ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-23kg

MASTER DM-5
Special dishwashing detergent, enriched with active
chlorine. Suitable for special
washing conditions (strong
odors, coffee and tea stains).

pH: 14

Χρήση/Usage:
Application:
professional
dishwashing machines
(conveyor or flight type)
Dosage: 2-6ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 20Lt-23kg

NCD ALUM
Ειδικής σύνθεσης απορρυπαντικό πλυντηρίου αλουμινένιων σκευών. Περιέχει
αντιδιαβρωτικούς παράγοντες
που προστατεύουν τα ευαίσθητα σκεύη.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια σκευών
Δοσολογία: 1-4ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

MASTER DM-6
Specially formulated detergent for aluminum utensils.
Contains anti-corrosion
agents that protect soft metal
utensils.

pH: 13

Χρήση/Usage:

Application:
professional
pot washing machines
Dosage: 1-4ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 10Lt

NCD COMBI
Υπερσυμπυκνωμένο προϊόν
που συνδυάζει απορρυπαντικό
και στεγνωτικό, κατάλληλο
για νερό χαμηλής ή μέτριας
σκληρότητας.

MASTER DM-10
Highly concentrated product
that combines detergent and
brightener, suitable for low
or medium water hardness.

pH: 13

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία: 2-5ml/Lt
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage: 2-5ml/Lt
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt
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ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΑΤΩΝ-ΠΟΤΗΡΙΩΝ-ΣΚΕΥΩΝ

DISHWASHING RINSE AID

NIC DRY PLATINUM

MASTER DM-7

Υπερσυμπυκνωμένο όξινο
στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης
που απευθύνεται σε εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες πλύσης
και σκληρότητας νερού. Ιδανικό για νερά με πολύ υψηλή
αγωγιμότητα. Πολύ οικονομικό
στη χρήση.

Highly concentrated acidic
rinse aid/ drying agent, specially formulated for extremely
hard washing conditions and
water hardness. Ideal for water with very high conductivity.
Very economical to use.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία: 0.1-0.4ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage: 0.1-0.4ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

pH: 3

Χρήση/Usage:

NIC DRY GOLD

MASTER DM-8

Συμπυκνωμένο όξινο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης που
απευθύνεται σε σκληρά νερά.
Γυαλίζει και στεγνώνει πολύ
γρήγορα τα σκέυη. Ιδιαίτερα
κατάλληλο για ποτήρια.

Concentrated acidic rinse aid/
drying agent, specially formulated for very hard water. Polishes and dries utensils, very
quickly. Especially suitable for
glasses.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία: 0.5-0.8ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt, 20Lt

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage: 0.5-0.8ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt, 20Lt

pH: 3

Χρήση/Usage:

NIC DRY OSMO
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MASTER DM-9

Συμπυκνωμένο ουδέτερο στεγνωτικό ειδικής σύνθεσης για
πλυντήρια πιάτων - ποτηριών.
Κατάλληλο για πλήρως αποσκληρυμένο νερό (αντίστροφη
όσμωση).

Concentrated neutral rinse
aid/ drying agent, specially
formulated for dishwashing
machines. Suitable for fully
demineralized water (reverse
osmosis).

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία: 0.5-0.7ml/Lt,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage: 0.5-0.7ml/Lt,
via electronic pump
Packaging:
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

15

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
KITCHEN CLEANING PRODUCTS

DISHWASHING DETERGENTS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
DISH PERLE

TREND K-1P

Υγρό λάτζας για πλύσιμο σκευών στο χέρι, συμπυκνωμένης
σύνθεσης που απευθύνεται σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
από λίπη και λάδια. Περιέχει
ειδικό μαλακτικό χεριών.
Με ευχάριστο άρωμα.

Dish and utensils manual
washing liquid. Concentrated
formula for extremely difficult
conditions such as dried food
residues (grease, oil). Contains
special hand conditioner.
With pleasing scent.

Εφαρμογή:
πιάτα, ποτήρια, σκεύη κουζίνας
Δοσολογία: 0.3% (3ml/Lt),
μέσω αντλίας λάτζας
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt, 2x5Lt,
δοχείο 10Lt, 20Lt

Application:
dishes, glasses, cookware
Dosage: 0.3% (3ml/Lt),
via special manual pump
Packaging:
carton 4x4Lt, 2x5Lt,
tank 10Lt, 20Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

DISH BLACKBERRY

TREND K-1B

Υγρό λάτζας για πλύσιμο σκευών στο χέρι, συμπυκνωμένης
σύνθεσης που απευθύνεται σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
από λίπη και λάδια. Περιέχει
ειδικό μαλακτικό χεριών.
Με άρωμα βατόμουρο.

Dish and utensils manual
washing liquid. Concentrated
formula for extremely difficult
conditions such as dried food
residues (grease, oil). Contains
special hand conditioner.
Blackberry scent.

Εφαρμογή:
πιάτα, ποτήρια, σκεύη κουζίνας
Δοσολογία: 0.3% (3ml/Lt),
μέσω αντλίας λάτζας
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt, 2x5Lt,
δοχείο 10Lt, 20Lt

Application:
dishes, glasses, cookware
Dosage: 0.3% (3ml/Lt),
via special manual pump
Packaging:
carton 4x4Lt, 2x5Lt,
tank 10Lt, 20Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

DISH VINEGAR

TREND K-1V

Υγρό λάτζας για πλύσιμο σκευών στο χέρι, συμπυκνωμένης
σύνθεσης που απευθύνεται σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
από λίπη, λάδια και έντονες
δυσοσμίες. Περιέχει ειδικό
μαλακτικό χεριών και πραγματικό ξύδι.

Dish and utensils manual
washing liquid. Concentrated
formula for extremely difficult
conditions such as dried food
residues (grease, oil) and
strong odors. Contains special
hand conditioner and real
vinegar.

Εφαρμογή:
πιάτα, ποτήρια, σκεύη κουζίνας
Δοσολογία: 0.3% (3ml/Lt),
μέσω αντλίας λάτζας
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt, 2x5Lt,
δοχείο 10Lt, 20Lt

Application:
dishes, glasses, cookware
Dosage: 0.3% (3ml/Lt),
via special manual pump
Packaging:
carton 4x4Lt, 2x5Lt,
tank 10Lt, 20Lt

pH: 5

Χρήση/Usage:

DISH LEMON
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TREND K-1L

Υγρό λάτζας για πλύσιμο σκευών στο χέρι, συμπυκνωμένης
σύνθεσης που απευθύνεται σε
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
από λίπη και λάδια. Περιέχει
ειδικό μαλακτικό χεριών.
Με άρωμα λεμόνι.

Dish and utensils manual
washing liquid. Concentrated
formula for extremely difficult
conditions such as dried food
residues (grease, oil). Contains
special hand conditioner.
Lemon scent.

Εφαρμογή:
πιάτα, ποτήρια, σκεύη κουζίνας
Δοσολογία: 0.3% (3ml/Lt),
μέσω αντλίας λάτζας
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt, 2x5Lt,
δοχείο 10Lt, 20Lt

Application:
dishes, glasses, cookware
Dosage: 0.3% (3ml/Lt),
via special manual pump
Packaging:
carton 4x4Lt, 2x5Lt,
tank 10Lt, 20Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

KITCHEN CLEANING PRODUCTS
NIC LIME GOLD
Συμπυκνωμένο όξινο αφαιρετικό αλάτων, μηδενικού αφρισμού με ειδική σύνθεση που
προστατέυει τις επιφάνειες.

TREND K-2
Concentrated acidic
non-foaming salt descaler,
with a special formula that
protects the surfaces.

pH: 1

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων - ποτηριών, επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού, bain marie,
βραστήρες
Δοσολογία: 1-20%
(10-200ml/Lt), κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
professional dishwashing
machines, professional washing
machines, bain marie, kettles
Dosage: 1-20% (10-200ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

MULTIUSE

TREND K-3

Ισχυρό καθαριστικό λιπαρών ουσιών, ασφαλές για το
αλουμίνιο και τις υπόλοιπες ευαίσθητες επιφάνειες. Καθαρίζει
σε βάθος χωρίς δυσκολία. Είναι τελείως άοσμο και ιδανικό
για πολυ δύσκολες βρωμιές.

Strong alkaline cleaner, safe
for aluminum and other sensitive surfaces. Cleans effectively greasy residues. Completely
odorless and ideal for tough
dirt.

Εφαρμογή:
δάπεδα και εξοπλισμός κουζίνας
Δοσολογία:
2-10% (20-100ml/Lt),
κατά περίπτωση,
μέσω δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
floor and kitchen equipment
Dosage:
2-10% (20-100ml/Lt),
depending on the case,
via special diluter
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

pH: 13

Χρήση/Usage:

SUPERCLEAN
Υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό
υγρό με διαλύτες. Η ειδική
του σύσταση γαλακτωματοποιεί ανθεκτικούς ρύπους από
ζωικά και φυτικά λίπη.

TREND K-4
Highly concentrated alkaline
liquid with solvents. Its special
formula emulsifies tough dirt
from animal and vegetable fat.

pH: 13

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους, απορροφητήρες,
μηχανήματα κουζίνας
Δοσολογία: 0.5-10%
(5-100ml/Lt), κατά περίπτωση,
μέσω δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
floor, walls, hoods,
kitchen equipment
Dosage: 0.5-10%
(5-100ml/Lt), depending
on the case, via special diluter
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

DIAFANO GOLD

TREND K-5G

Παχύρευστο αλκαλικό καθαριστικό ισχυρής δράσης για
καμμένα λάδια και λίπη (καρβουνίλα). Διαλύει όλους τους
ρύπους χωρίς να καταστρέφει
τις επιφάνειες. Συνιστάται η
χρήση του σε ζεστή επιφάνεια
περίπου 60°C.

Viscous powerful alkaline
cleaner for burnt fat. Removes
all residues without damaging
the surfaces. The use of a
hot surface of about 60°C is
necessary.

Εφαρμογή:
grill, σχάρες, πλατώ, φούρνους
Δοσολογία:
5-25% (50-250ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt-6.5kg, 10Lt-13kg

Application:
grill, hob, ovens
Dosage:
5-25% (50-250ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 5Lt-6.5kg, 10Lt-13kg

pH: 14

Χρήση/Usage:
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
OVEN CLEANER
Ειδικής σύνθεσης συμπυκνωμένο καθαριστικό που αφαιρεί
καμμένα υπολείμματα λιπών
με συνέργεια ατμού. Δεν
προσβάλλει τις επιφάνειες και
προστατεύει τα τοιχώματα και
το εσωτερικό κύκλωμα των
φούρνων.
Εφαρμογή:
αυτοκαθαριζόμενους
κυκλοθερμικούς φούρνους
Δοσολογία: σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή
του μηχανήματος
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

TREND K-6
Specially formulated concentrated cleaner that synergistically with steam removes
burnt fat. It does not affect
the surface and protects the
walls and the internal circuit
of ovens.

pH: 13

Χρήση/Usage:

Application:
self-cleaning convection ovens
Dosage: according to the machine
manufacturer instructions
Packaging:

tank 10Lt

OVEN NEUTRALISER
Ειδικής σύνθεσης συμπυκνωμένο εξουδετερωτικό υπολλειμάτων απορρυπαντικών.
Γυαλίζει τις επιφάνειες και
προστατεύει τα τοιχώματα και
το εσωτερικό κύκλωμα των
φούρνων.
Εφαρμογή:
αυτοκαθαριζόμενους
κυκλοθερμικούς φούρνους
Δοσολογία: σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή
του μηχανήματος
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

TREND K-7
Specially formulated con-centrated neutralizer for detergent residues. Polishes surfaces and protects the walls and
the internal circuit of ovens.

pH: 1

Χρήση/Usage:

Application:
self-cleaning convection ovens
Dosage: according to the machine
manufacturer instructions
Packaging:
tank 10Lt

ΟVEN COMBI
Καινοτόμο προϊόν που συνδυάζει το καθαριστικό και το
γυαλιστικό σε ένα προϊόν,
κατάλληλο για πολύ σκληρές
επικαθίσεις από καμένα λίπη
και λάδια.

Εφαρμογή:
αυτοκαθαριζόμενους
κυκλοθερμικούς φούρνους
Δοσολογία: σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή
του μηχανήματος
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

TREND K-8
Innovative formula that combines cleaning and polishing in
one product suitable for very
hard residues from burned
fats and oils.

pH: 11

Χρήση/Usage:

Application:
self-cleaning convection ovens
Dosage: according to the machine
manufacturer instructions
Packaging:
tank 10Lt

SAFECLEAN
Καινοτόμο μη καυστικό προϊόν
κατάλληλο για τον καθαριστμό
από λίπη και λάδια.

TREND K-9
Innovative non-caustic
product suitable for cleaning
grease and oil.

pH: 13

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
φούρνους, απορροφητήρες,
μηχανήματα κουζίνας
Δοσολογία:
1-5% (10-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

Application:
ovens, hoods,
kitchen equipment
Dosage:
1-5% (10-50ml/Lt)
Packaging:
tank 10Lt

KITCHEN CLEANING PRODUCTS
INOX POLISH
Συμπυκνωμένο γυαλιστικό
υγρό για ανοξείδωτες επιφάνειες. Γυαλίζει και συγχρόνως
καθαρίζει σε βάθος, χωρίς να
αφήνει δαχτυλιές.

TREND K-10
Concentrated polishing liquid
for stainless steel surfaces.
Polishes while thoroughly
cleans without leaving fingerprints.

pH: -

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
ματ ανοξείδωτες
κάθετες επιφάνειες
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt

Application:
brushed stainless
steel vertical surfaces
Dosage:
undiluted
Packaging:
tank 5Lt

TERRA GRILL

TREND K-11

Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό για καμένα λίπη και
λάδια, λόγω της υψηλής πυκνότητας το καθιστά εξαιρετικά
οικονομικό στην χρήση λόγω
μεγάλης αραίωσης.

Highly concentrated cleaning product for burned fats
and oils. Very efficient and
economic because of its high
density.

Εφαρμογή:
grill, πλατώ, φούρνοι
Δοσολογία:
2-10% (20-100ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt

Application:
grill, hob, ovens
Dosage:
2-10% (20-100ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt

pH: 14

Χρήση/Usage:

EASY CLEAN
Συμπυκνωμένο αλκαλικό
καθαριστικό με χλώριο κατάλληλο για αφαίρεση λιπαρών
λεκέδων.

TREND K-12
Concentrated alkaline cleaning
product with chlorine suitable
for removing fat residues.

pH: 13

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
δάπεδα κουζίνας
Δοσολογία:
2-5% (20-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt

Application:
kitchen floor
Dosage:
2-5% (20-50ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt

EXPRESS
Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό σε σκόνη για τον καθαρισμό από τα λίπη σε επαγγελματικές φριτέζες.

TREND K-13
Highly concentrated cleaning powder for professional
fryers. Eliminates effectively
greasy residues.

pH: 14 (1%)

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικές φριτέζες
Δοσολογία:
1-2% (10-20gr/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 1kg

Application:
professional fryers
Dosage:
1-2% (10-20gr/Lt)
Packaging:
tank 1kg
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KITCHEN CLEANING PRODUCTS

TERMIBAC
Υψηλής περιεκτικότητας
απολυμαντικό - καθαριστικό
επιφανειών για χώρους και
εργαλεία κουζίνας.

TREND K-14
Concentrated disinfectant for
cleaning surfaces and kitchen
utensils.

pH: 8

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
πάγκους, δάπεδα,
εργαλεία κουζίνας
Δοσολογία:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt, 20Lt

Application:
counters, floor,
kitchen utensils
Dosage:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt, 20Lt

ARGENDA BAC

TREND K-15

Απολυμαντικό καθαριστικό
χεριών χωρίς άρωμα και
χρώμα, περιέχει περιποιητικά
συστατικά και δεν ερεθίζει
τα χέρια ακόμα και μετά από
παρατεταμένη χρήση.

Disinfectant cleaning product
for hand washing. No fragrance and color, with ingredients that don’t irritate the
hands even after prolonged
use.

Εφαρμογή:
πλύσιμο χεριών
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt

Application:
hand washing
Dosage:
undiluted
Packaging:
tank 5Lt

pH: 6

Χρήση/Usage:

TERRA CALK
Υπερσυμπυκνωμένο αφαλατικό μηδενικού αφρισμού κατάλληλο για την αφαίρεση αλάτων
και υπολειμμάτων αμύλου από
βραστήρες.

TREND K-16
Highly concentrated
no foaming cleaning product
suitable for descaling and
removing starch residues from
pasta boilers.

pH: 1

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
βραστήρες μακαρονιών
Δοσολογία:
1-5% (10-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt
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Application:
pasta boilers
Dosage:
1-5% (10-50ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
SURFACE MAINTENANCE CLEANING PRODUCTS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
CHLORO-EN LIQUID

TREND S-1L

Συμπυκνωμένο χλώριο γενικής χρήσης για καθαρισμό και
υγιεινή επιφανειών. Περιέχει
υψηλής καθαρότητας διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου χωρίς
προσμίξεις. Διατίθεται και με
άρωμα λεμόνι.

Concentrated general
use chlorine for cleaning
and sanitation of surfaces.
Contains high purity sodium
hypochlorite solution without
impurities. Available in lemon
scent.

Εφαρμογή:
δάπεδα κουζίνας, χώρους υγιεινής
Δοσολογία:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 13Lt-14kg

Application:
kitchen floor, sanitary
Dosage:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 13Lt-14kg

pH: 12

Χρήση/Usage:

CHLORO-EN GEL

TREND S-2

Συμπυκνωμένο χλώριο
γενικής χρήσης σε παχύρευστη μορφή για καθαρισμό και
υγιεινή επιφανειών. Περιέχει
υψηλής καθαρότητας διάλυμα
υποχλωριώδους νατρίου χωρίς
προσμίξεις. Με άρωμα λεμόνι.

Concentrated general use
viscous chlorine for cleaning
and sanitation of surfaces.
Contains high purity sodium
hypochlorite solution without
impurities. Available in lemon
scent.

Εφαρμογή:
δάπεδα κουζίνας, χώρους υγιεινής
Δοσολογία:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 16x750ml, 4x4Lt,
δοχείο 13Lt-14kg

Application:
kitchen floor, sanitary
Dosage:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Packaging:
carton 16x750ml, 4x4Lt
tank 13Lt-14kg

pH: 12

Χρήση/Usage:

ULTRA FLOWER

TREND S-3F

Ουδέτερο καθαριστικό γενικής
χρήσης με ευχάριστο άρωμα
λουλουδιών. Καθαρίζει εύκολα
και γρήγορα όλες τις πλενόμενες επιφάνειες, χωρίς
να αφήνει υπολείμματα.
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Neutral all-purpose cleaner
with a pleasant flower scent.
Quickly and easily cleans all
washable surfaces without
leaving a residue. No need
to rinse.

Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους,
πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
floor, walls,
counters, tables
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

ULTRA MINT
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TREND S-3M

Ουδέτερο καθαριστικό γενικής
χρήσης με ευχάριστο άρωμα
μέντας. Καθαρίζει εύκολα και
γρήγορα όλες τις πλενόμενες
επιφάνειες, χωρίς να αφήνει
υπολείμματα. Δεν χρειάζεται
ξέβγαλμα.

Neutral all-purpose cleaner
with a pleasant mint scent.
Quickly and easily cleans all
washable surfaces without
leaving a residue.
No need to rinse.

Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους,
πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
floor, walls,
counters, tables
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

SURFACE MAINTENANCE CLEANING PRODUCTS
ULTRA STRAWBERRY

TREND S-3S

Ουδέτερο καθαριστικό γενικής
χρήσης με ευχάριστο άρωμα
φράουλα. Καθαρίζει εύκολα
και γρήγορα όλες τις πλενόμενες επιφάνειες, χωρίς να
αφήνει υπολείμματα.
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Neutral all-purpose cleaner
with a pleasant strawberry
scent. Quickly and easily
cleans all washable surfaces
without leaving a residue. No
need to rinse.

Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους,
πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
floor, walls,
counters, tables
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

ULTRA LILAC

TREND S-3L

Ουδέτερο καθαριστικό γενικής
χρήσης με ευχάριστο άρωμα
πασχαλιάς. Καθαρίζει εύκολα
και γρήγορα όλες τις πλενόμενες επιφάνειες, χωρίς να
αφήνει υπολείμματα.
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Neutral all-purpose cleaner
with a pleasant lilac scent.
Quickly and easily cleans all
washable surfaces without
leaving a residue. No need to
rinse.

Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους, πάγκους,
τραπέζια
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
floor, walls,
counters, tables
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

ULTRA JASMINE

TREND S-3J

Ουδέτερο καθαριστικό γενικής
χρήσης με ευχάριστο άρωμα
γιασεμιού. Καθαρίζει εύκολα
και γρήγορα όλες τις πλενόμενες επιφάνειες, χωρίς να
αφήνει υπολείμματα.
Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Neutral all-purpose cleaner
with a pleasant jasmine scent.
Quickly and easily cleans all
washable surfaces without
leaving a residue. No need to
rinse.

Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους, πάγκους,
τραπέζια
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
floor, walls,
counters, tables
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

EXTRA POWER

TREND S-4

Συμπυκνωμένο καθαριστικό
γενικής χρήσης με αλκοόλη.
Κατάλληλο για κάθε τύπο
δαπέδου καθώς δεν περιέχει
καυστικά άλατα και αλλες
διαβρωτικές ουσίες. Με άρωμα
θαλάσσιας αύρας.

Concentrated all-purpose
cleaner with alcohol. Suitable
for any floor type as it does
not contain corrosive salts and
other corrosive substances.
Sea breeze scented.

Εφαρμογή:
πλακάκια, βιομηχανικά δάπεδα
τοίχους, πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
tiles, industrial floor,
walls, counters, tables
Dosage:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
WOOD FLOOR
Υψηλής απόδοσης συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο
για ευαίσθητα δάπεδα. Δημιουργεί ενα διάφανο προστατευτικό φιλμ που αποτρεπει την
υγρασία να εισχωρίσει στους
αρμούς. Γυαλίζει, περιποιείται
και αποτρέπει την ολισθηρότητα. Με άρωμα τριαντάφυλλο.
Εφαρμογή:
ξύλινα δάπεδα, παρκέ,
φελλός, laminate
Δοσολογία:
1-2% (10-20ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

TREND S-5
High efficiency concentrated
detergent suitable for sensitive floors. Creates a transparent protective film that
prevents moisture from joints.
Polishes, treats and prevents
slippage. Rose scented.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Application:
wooden floor, parquet,
cork, laminate
Dosage: 1-2% (10-20ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt-10kg

FLOOR POLISH

TREND S-6

Υψηλής απόδοσης συμπυκνωμένο καθαριστικό με
συνδυασμό από τασιενεργά
και διαλύτες. Καθαρίζει και
στεγνώνει άμεσα χωρίς να
αφήνει γραμμές ή θαμπάδες.
Κατάλληλο για γυαλισμένα και
κρυσταλλοποιημένα δάπεδα.

High performance concentrated cleaner combination of surfactants and solvents. Cleans
and dries instantly without
leaving streaks or blurs. Suitable for polished and glazed
floors. With fresh scent.

Εφαρμογή:
μάρμαρα, γρανίτες, πλακάκια
Δοσολογία:
0.5-1.5% (5-15ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
marble, granite, tiles
Dosage:
0.5-1.5% (5-15ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt-10kg

pH: 7

Χρήση/Usage:

HIGH GLOSS

TREND S-7

Υψηλής λάμψης αυτογυάλιστη
μεταλλική παρκετίνη για όλα
τα φυσικά και τεχνητά δάπεδα.
Προσδίδει γυαλιστερό φιλμ μεγάλης διάρκειας και αποτρέπει
την ολισθηρότητα.

High shine, self-polishing liquid for all natural and artificial
floors. Provides a long-lasting glossy film and prevents
slippage.

Εφαρμογή:
μάρμαρα, πλακάκια, ρυτίνες,
πλαστικά δάπεδα, μωσαικά
Δοσολογία:
αδιάλυτο
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
marbles, tiles, resins,
linoleum, mosaic
Dosage:
undiluted
Packaging:
tank 5Lt-10kg

pH: 9

Χρήση/Usage:

FLOOR STRIPPER
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TREND S-8

Ισχυρό καθαριστικό προϊόν
που αφαιρεί εύκολα δύσκολους ρύπους και παλιές
επιστρώσεις παρκετίνης από
τα δάπεδα που είναι ανθεκτικά
στα αλκαλικά διαλύματα. Δεν
αφρίζει και έχει άριστα καθαριστικά αποτελέσματα.

Powerful cleaning product that
easily removes tough dirt and
old coatings from all types of
floor that are resistant to alkaline solutions. Does not foam
and has excellent cleaning
results.

Εφαρμογή:
μάρμαρα, πλακάκια, ρυτίνες,
πλαστικά δάπεδα, μωσαικά
Δοσολογία:
10-50% (100-500ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
marbles, tiles, resins,
linoleum, mosaic
Dosage:
10-50% (100-500ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt-10kg

pH: 13

Χρήση/Usage:

SURFACE MAINTENANCE CLEANING PRODUCTS
CARPET L.F.

TREND S-9

Ουδέτερο συμπυκνωμένο
καθαριστικό υγρό χαμηλού
αφρισμού, για την αφαίρεση
ρύπων κάθε μορφής από όλα
τα υφάσματα με τη μέθοδο
spray extraction. Καθαρίζει σε
βάθος και δεν καταστρέφει τις
ευαίσθητες ίνες.

Neutral concentrated
low-foaming cleaning liquid,
for removing soils from all
types of fabrics with spray
extraction method. Cleans
thoroughly and does not destroy the delicate fibers.

Εφαρμογή:
χαλιά, μοκέτες,
υφάσματα επιπλώσεων
Δοσολογία:
1-5% (10-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
rugs, carpets,
upholstery fabrics
Dosage:
1-5% (10-50ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt-10kg

pH: 7

Χρήση/Usage:

CARPET H.F.

TREND S-10

Ελαφρά αλκαλικό συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό
υψηλού αφρισμού, για την
αφαίρεση ρύπων κάθε μορφής
από όλα τα υφάσματα. Ο πλούσιός του αφρός καθαρίζει σε
βάθος και δεν καταστρέφει τις
ευαίσθητες ίνες.

Slightly alkaline concentrated
high-foaming cleaning liquid,
for removing soils from all
types of fabrics. Its rich foam
cleans thoroughly and does
not destroy the delicate fibers.

Εφαρμογή:
χαλιά, μοκέτες,
υφάσματα επιπλώσεων
Δοσολογία:
3-15% (30-150ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
rugs, carpets,
upholstery fabrics
Dosage:
3-15% (30-150ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt-10kg

pH: 9

Χρήση/Usage:

FURNITURE

TREND S-11

Συμπυκνωμένο γυαλιστικό για
ξύλινες επιφάνειες. Περιποιείται, καθαρίζει και ταυτόχρονα
αφήνει ένα προστατευτικό
φίλμ ενάντια στη σκόνη και τις
δαχτυλιές. Διαθέτει ευχάριστο
άρωμα που διαρκεί.

Concentrated polishing liquid
for wooden surfaces. Cares,
cleans while leaving a protective film against dust and
fingerprints. It has a pleasant
scent that lasts.

Εφαρμογή:
έπιπλα, πόρτες, πάγκους
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 15x500ml

Application:
furniture, doors, benches
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 15x500ml

pH: 7

Χρήση/Usage:

MOULD FREE

TREND S-12

Συμπυκνωμένο καθαριστικό
μούχλας για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες. Απομακρύνει
τους μύκητες και ταυτόχρονα
διαλύει τους ρύπους και τα
υπολείμματα απορρυπαντικών.

Concentrated mould cleaning liquid for all washable
surfaces. Removes fungi and
simultaneously dissolves dirt
and detergent residues.

Εφαρμογή:
πλακάκια, αρμούς, τοίχους, τέντες,
λευκά υφάσματα
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 15x500ml

Application:
tiles, grout, walls, awnings, white
fabrics
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 15x500ml

pH: 13

Χρήση/Usage:
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

SURFACE MAINTENANCE CLEANING PRODUCTS

EXTRA FRESH

TREND S-13

Συμπυκνωμένο καθαριστικό
γενικής χρήσης με αλκοόλη.
Κατάλληλο για κάθε τύπο
δαπέδου καθώς δεν περιέχει
καυστικά άλατα και αλλες
διαβρωτικές ουσίες. Με άρωμα
πράσινο μήλο.

Concentrated all-purpose
cleaner with alcohol. Suitable
for any floor type as it does
not contain corrosive salts and
other corrosive substances.
Sea breeze scented.

Εφαρμογή:
πλακάκια, βιομηχανικά δάπεδα
τοίχους, πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
tiles, industrial floor, walls,
benches, tables
Dosage:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt-10kg

pH: 7

Χρήση/Usage:

POWER FORCE
Συμπυκνωμένο αλκαλικό
καθαριστικό χωρίς χλώριο και
καυστικά άλατα κατάλληλο για
αφαίρεση δύσκολων λεκέδων.

TREND S-14
Concentrated alkaline cleaning
product with no chlorine and
caustic salts suitable for
removing tough stains.

pH: 12

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
δάπεδα, λείες επιφάνειες
Δοσολογία:
1-2% (10-20ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχεία 5Lt, 10Lt
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Application:
floor, smooth surfaces
Dosage:
1-2% (10-20ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
SANITARY CLEANING PRODUCTS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ARGENDA PERLA

TREND B-1

Ειδικής σύνθεσης καθαριστικό
χεριών με περιποιητικά συστατικά και γλυκερίνη. Καθαρίζει
σε βάθος τα χέρια χωρίς να τα
ερεθίζει ακόμα και μετά από
παρατεταμένη χρήση. Διατίθεται με άρωμα τριαντάφυλλο ή
καρύδα.

Hand cleaner specially formulated with nourishing ingredients and glycerin. Thoroughly
cleans hands without irritating
even after prolonged use.
Available in rose or coconut
scent.

Εφαρμογή:
πλύσιμο χεριών
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt

Application:
hand washing
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 4x4Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

ARGENDA PERLA FOAM

TREND B-2

Ειδικής σύνθεσης καθαριστικό
χεριών σε μορφή αφρού με
περιποιητικά συστατικά. Καθαρίζει σε βάθος τα χεριά χωρίς
να τα ερεθίζει ακόμα και μετά
από παρατεταμένη χρήση. Με
άρωμα γαρδένιας.

Special formulated dishwashing detergent in capsule.
Suitable for application even
in hard water and dried food
residues. Does not foam and
gives brilliant results.

Εφαρμογή:
πλύσιμο χεριών
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt

Application:
hand washing
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 4x4Lt

pH: 6

Χρήση/Usage:

VETRO

TREND B-3

Υγρό καθαρισμού λείων επιφανειών με αλκοόλη. Καθαρίζει εύκολα χωρίς να αφήνει
θαμπάδες και στίγματα ακόμα
και σε σκληρά νερά. Διατίθεται με άρωμα θαλάσσιας
αύρας ή άοσμο για εφαρμογές
H.A.C.C.P.

Glass and smooth surfaces
cleaner with alcohol. Easily
cleans without leaving streaks
and spots, even in hard water.
Available scented (sea breeze)
or unscented for H.A.C.C.P.
applications.

Εφαρμογή:
τζάμια, καθρέπτες, βιτρίνες,
γυαλιστερά ανοξείδωτα
Δοσολογία:
25% (250ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt
κιβώτιο 4x4Lt

Application:
glass window, mirrors, vitrine,
glossy stainless steel
Dosage:
25% (250ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt
carton 4x4Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

H.B.A.
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TREND B-4

Ειδικό προϊόν που καθαρίζει,
αρωματίζει και διατηρεί την
υγιεινή του WC. Tροφοδοτείται
αυτόματα από τις ηλεκτρονικές
συσκευές της NICOCHEM στο
νερό από το καζανάκι. Eξασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα.

Special product that cleans
and preserves WC hygiene.
Automatically providing from
electronic devices of NICOCHEM in water from the cistern. It assures perfect results.

Εφαρμογή:
λεκάνη, ουρητήρας
Δοσολογία:
αυτόματο,
μέσω δοσομετρητή
Συσκευασία:
ανταλλακτικό δοχείο 500ml
δοχείο 20Lt

Application:
lavatory, urinal
Dosage:
automatic,
via electronic dispenser
Packaging:
replacement cartridge 500ml
tank 20Lt

pH: 3

Χρήση/Usage:
HBA

SANITARY CLEANING PRODUCTS
WC

TREND B-5

Προϊόν καθαρισμού WC,
καθαρίζει εύκολα επικαθήσεις
αλάτων και ουρόλιθου. Λόγω
της παχύρευστης σύνθεσής
του, μπορεί και παραμένει
περισσότερη ώρα στις κάθετες
επιφάνειες. Αρωματίζει ευχαρίστα το χώρο.

WC cleaner, easily removes
salt deposits and urolith. Due
to its viscous composition remains for long time on vertical
surfaces. Pleasant fragranced.

Εφαρμογή:
λεκάνη, ουρητήρας
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 12χ750ml

Application:
lavatory, urinal
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 12x750ml

pH: 3

Χρήση/Usage:

BATHROOM ALKO

TREND B-6

Υψηλής απόδοσης καθαριστικό
χώρων υγιεινής για καθημερινή χρήση. Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. Αποτρέπει
τις εναποθέσεις αλάτων και
καθαρίζει παλαιά υπολείμματα
άλλων απορρυπαντικών.

High performance sanitary
cleaner, for daily use. Suitable
for sensitive surfaces. Prevents limescale and cleans old
residues of other detergents.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από μάρμαρο, χαλαζία,
σμάλτο, γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία:
1-10% (10-100ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
surfaces of marble, quartz,
enamel, glass, chrome, nickel
Dosage:
1-10% (10-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

pH: 11

Χρήση/Usage:

BATHROOM SANITISER

TREND B-7

Ελαφρώς όξινο καθαριστικό
για τον καθημερινό καθαρισμό
των χώρων υγιεινής. Καθαρίζει
εύκολα επικαθήσεις αλάτων
χωρίς να φθείρει το σμάλτο και
το χρώμιο. Παράλληλα αφήνει
ένα ευχάριστο άρωμα που
διαρκεί.

Slightly acidic sanitary cleaner
for daily use. Easily cleans
salt deposits without damaging the enamel and chrome.
With a pleasant long lasting
fragrance.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από χαλαζία, σμάλτο,
γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία:
1-10% (10-100ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
surfaces of quartz, enamel, glass,
chrome, nickel
Dosage:
1-10% (10-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

pH: 4

Χρήση/Usage:

BATHROOM CLEANER

TREND B-8

Όξινο καθαριστικό χώρων
υγιεινής για καθημερινή ή περιοδική χρήση με μεγάλη καθαριστική δράση. Δημιουργεί ένα
φιλμ το όποιο δεν επιτρέπει
στο νερό να παραμείνει στις
επιφάνειες και να δημιουργήσει επικαθίσεις αλάτων.

Acidic sanitary cleaner for
daily or periodic use with great
cleaning action. Creates a film
which does not allow water to
remain on the surfaces and
create salt residues.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από χαλαζία, σμάλτο,
γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία: 1-10%
(10-100ml/Lt), κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείo 5Lt, 10Lt

Application:
surfaces of quartz, enamel, glass,
chrome, nickel
Dosage: 1-10% (10-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

pH: 1

Χρήση/Usage:
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

SANITARY CLEANING PRODUCTS

BATHROOM LIME

TREND B-9

Όξινο καθαριστικό χώρων
υγιεινής υψηλής απόδοσης,
καθαρίζει εύκολα έντονες
επικαθίσεις αλάτων και υπολείμματα τσιμέντου, ιδανικό
για αρχικούς καθαρισμούς.
Κατάλληλο για επιφάνειες που
αντέχουν στα οξέα.

High performance acidic sanitary cleaner, easily removes
heavy deposits of salts and residual cement. Ideal for initial
cleaning. Suitable for surfaces
resistant to acids.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από χαλαζία, σμάλτο,
γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία:
1-10% (10-100ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
surfaces of quartz, enamel, glass,
chrome, nickel
Dosage:
1-10% (10-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

pH: 1

Χρήση/Usage:

DRAIN
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TREND B-10

Πολύ ισχυρό προϊόν καθαρισμού και απόφραξης αποχετευτικού δικτύου με βάση το
θειϊκό οξύ και αναχαιτιστές διάβρωσης. Λόγω της συμπυκνωμένης χημικής του σύνθεσης,
λιώνει τα λίπη και αποσυνθέτει
όλες τις οργανικές ουσίες.

Very powerful cleaning and
unblocking product for drainage system based on sulfuric
acid and corrosion inhibitors.
Because its concentrated
chemical formula, melts fats
and decomposes all organic
substances.

Εφαρμογή:
νιπτήρες, νεροχύτες,
σωληνώσεις, φρεάτια, σιφώνια
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 9χ1Lt-1.6kg

Application:
washbasins, sinks, pipes,
manholes, drains
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 9x1Lt-1.6kg

pH: 1

Χρήση/Usage:
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ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
LAUNDRY DETERGENTS

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
STAR

CRYLAN

Πλήρες απορρυπαντικό σε
σκόνη με ένζυμα και TAED.
Περιέχει τασιενεργά και λευκαντικούς παράγοντες με βάση το
οξυγόνο. Αφαιρεί όλους τους
ρύπους και επαναφέρει τη λάμψη στα γαριασμένα ρούχα.

Complete powder detergent
with enzymes, TAED and anti-greying agents. Rich in surfactants and bleaching agents
based on oxygen. Removes
all the stains and restores the
shine of fabrics.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά και οικιακά
πλυντήρια ιματισμού (>30°C)
Δοσολογία:
10-15gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
σάκος 20kg

Application:
professional and domestic
washing machines (>30°C)
Dosage:
10-15gr/kg dry clothing
Packaging:
bag 20kg

pH: 11

Χρήση/Usage:

COMET
Πλήρες απορρυπαντικό σε
σκόνη με ενεργά συστατικά
κατάλληλο για όλα τα είδη
ιματισμού.

CRYLAN
Complete powder detergent
with active ingredients suitable for all kinds of clothing

pH: 11

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικά και οικιακά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
15-20gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
σάκος 5kg, 10kg, 20kg

Application:
professional and domestic
washing machines
Dosage:
15-20gr/kg dry clothing
Packaging:
bag 5kg, 10kg, 20kg

ACTIVE

CRYLAN L-1Α

Υπερσυμπυκνωμένο πλήρες
υγρό πλύσεως ιματισμού
κατάλληλo για όλα τα υφάσματα (βαμβακερά, συνθετικά,
χρωματιστά). Υψηλής αποτελεσματικότητας με ένζυμα και
οπτικούς λευκαντές.

Highly concentrated complete
liquid laundry detergent.
Suitable for all fabrics (cotton,
synthetic, colored). High efficiency, contains enzymes and
optical brighteners.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
2-4ml/kg στεγνού ιματισμού,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
professional and domestic
washing machines
Dosage:
2-4ml/kg dry clothing,
via electronic pump
Packaging:
tank 20Lt

pH: 9

Χρήση/Usage:

BASIC
Συμπυκνωμένο πλήρες υγρό
πλύσης ιματισμού κατάλληλο
για όλα τα υφάσματα.

CRYLAN L-1B
Concentrated complete liquid
laundry detergent, suitable for
all fabrics.

pH: 9

Χρήση/Usage:

40

Εφαρμογή:
επαγγελματικά και οικιακά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
6-10ml/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt, 20Lt

Application:
professional and domestic
washing machines
Dosage:
6-10ml/kg dry clothing
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt, 20Lt

LAUNDRY DETERGENTS
SENSITIVE
Υπερσυμπυκνωμένο πλήρες
υγρό πλύσεως ιματισμού
κατάλληλo για ευαίσθητα και
μαύρα υφάσματα.

CRYLAN L-1S
Highly concentrated complete
liquid laundry detergent. Suitable for sensitive and black
fabrics.

pH: 8

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
επαγγελματικά και οικιακά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
2-4ml/kg στεγνού ιματισμού,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
professional and domestic
washing machines
Dosage:
2-4ml/kg dry clothing,
via electronic pump
Packaging:
tank 20Lt

BOOSTER

CRYLAN L-2

Υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό
απορρυπαντικό ιματισμού,
ιδανικό για την απομάκρυνση
δύσκολων ρύπων από τα υφάσματα. Κατάλληλο για όλες τις
σκληρότητες νερού.

Highly concentrated alkaline
detergent, ideal for removing
tough dirt from fabrics. Suitable for all water hardnesses.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
6-8ml/kg στεγνού ιματισμού,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-27.2kg

Application:
professional
washing machines
Dosage:
6-8ml/kg dry clothing,
via electronic pump
Packaging:
tank 20Lt-27.2kg

pH: 13

Χρήση/Usage:

OXYGEN

CRYLAN L-3

Υπερσυμπυκνωμένο λευκαντικό με ενεργό οξυγόνο. Ιδανικό
για την λεύκανση του ιματισμού
από χρωστικούς ρύπους (κόκκινο κρασί, σάλτσα). Κατάλληλο για όλα τα υφάσματα.

Highly concentrated bleaching liquid with active oxygen.
Ideal for whitening clothes
from colored stains (red wine,
sauce). Suitable for all fabrics.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού (<60°C)
Δοσολογία:
4-10ml/kg στεγνού ιματισμού,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-21kg

Application:
professional
washing machines (<60°C)
Dosage:
4-10ml/kg dry clothing,
via electronic pump
Packaging:
tank 20Lt-21kg

pH: 1

Χρήση/Usage:

CHLOR

CRYLAN L-4

Υπερσυμπυκνωμένο λευκαντικό με ενεργό χλώριο. Ιδανικό
για την λεύκανση του ιματισμού
από χρωστικούς ρύπους (κόκκινο κρασί, σάλτσα). Κατάλληλο για λευκά υφάσματα.

Highly concentrated bleaching
liquid with active chlorine.
Ideal for whitening clothes
from colored stains (red wine,
sauce). Suitable for white
fabrics.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού (<60°C)
Δοσολογία:
3-6ml/kg στεγνού ιματισμού,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-25kg

Application:
professional
washing machines (<60°C)
Dosage:
3-6ml/kg dry clothing,
via electronic pump
Packaging:
tank 20Lt-25kg

pH: 14

Χρήση/Usage:

41

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
NEUTRO
Υπερσυμπυκνωμένο όξινο
υγρό διπλής δράσης. Εξουδετερώνει υπολείμματα αλκαλικότητας και χλωρίου ενώ
ταυτόχρονα μαλακώνει τις ίνες.

CRYLAN L-5
Highly concentrated acidic
liquid with dual action.
Neutralizes residual alkalinity
and chlorine, while softens the
fibers.

pH: 1

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
3-6ml/kg στεγνού ιματισμού,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
professional
washing machines
Dosage:
3-6ml/kg dry clothing,
via electronic pump
Packaging:
tank 20Lt

SOFT

CRYLAN L-6

Υπερσυμπυκνωμένο μαλακτικό
για όλα τα υφάσματα. Μαλακώνει τις ίνες και ταυτόχρονα
εξουδετερώνει το στατικό
ηλεκτρισμό. Πολύ οικονομικό
στη δοσολογία. Χαρίζει άρωμα
φρεσκάδας που διαρκεί.

Highly concentrated softener
for all fabrics. Softens fibers
and simultaneously neutralizes static electricity. Very
economical in dosage.
Gives a fresh scent that lasts.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
5-7ml/kg στεγνού ιματισμού,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
professional
washing machines
Dosage:
5-7ml/kg dry clothing,
via electronic pump
Packaging:
tank 20Lt

pH: 3

Χρήση/Usage:

GREASE

CRYLAN L-7

Ειδικής σύνθεσης βοηθητικό
υγρό πλύσης ιματισμού πλούσιο σε τασιενεργά. Απομακρύνει αποτελεσματικά πολύ
δύσκολους λιπαρούς λεκέδες
(λάδια, λίπη, αντιηλιακό) από
όλα τα υφάσματα.

Specially formulated laundry
detergent rich in surfactants.
Effectively removes tough
greasy stains (oil, grease, sunscreen) from all fabrics.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
3-8ml/kg στεγνού ιματισμού,
μέσω αυτόματου δοσομετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Application:
professional and domestic
washing machines
Dosage:
3-8ml/kg dry clothing,
via electronic pump
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

WHILIN
Υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό, ειδικό για λινά υφάσματα τραπεζαρίας. Καθαρίζει
τους λιπαρούς και χρωστικούς
λεκέδες.

CRYLAN L-8
Highly concentrated detergent
for linen dining textiles. Cleans
and removes oily and coloring
stains.

pH: 13

Χρήση/Usage:

42

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
7-10ml/kg στεγνού ιματισμού,
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-24kg

Application:
professional
washing machines
Dosage:
7-10ml/kg dry clothing
Packaging:
tank 20Lt-24kg

LAUNDRY DETERGENTS
PEROXYGEN

CRYLAN L-9

Υπερσυμπυκνωμένο λευκαντικό με ενεργό οξυγόνο, ιδανικό
για την λεύκανση του ιματισμού
από χρωστικούς λεκέδες (κόκκινο κρασί, σάλτσα). Κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες.

Highly concentrated bleaching
detergent with active oxygen, ideal for coloring stains
ρεμοωαλ (red wine, sauce).
Suitable for high temperatures.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
ιματισμού (>65°C)
Δοσολογία:
5-12ml/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-25kg

Application:
professional
washing machines (>65°C)
Dosage:
5-12ml/kg dry clothing
Packaging:
tank 20Lt-25kg

pH: 2

Χρήση/Usage:

SPECIAL 1

CRYLAN

Υπερλευκαντικό προϊόν σε
σκόνη με βάση το ενεργό οξυγόνο, Ιδανικό για την λεύκανση
του ιματισμού από χρωστικούς ρύπους (κόκκινο κρασί,
σάλτσα). Κατάλληλο για όλα τα
υφάσματα.

Highly concentrated bleaching
powder with active oxygen.
Ideal for whitening clothes
from colored stains (red wine,
sauce). Suitable for all fabrics.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού (>30°C)
Δοσολογία:
4-8gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
professional
washing machines (>30°C)
Dosage:
4-8gr/kg dry clothing
Packaging:
bucket 10kg

pH: 3 (1%)

Χρήση/Usage:

SPECIAL 2

CRYLAN

Υπερλευκαντικό προϊόν σε
σκόνη με βάση το ενεργό χλώριο, Ιδανικό για την λεύκανση
του ιματισμού από χρωστικούς ρύπους (κόκκινο κρασί,
σάλτσα). Κατάλληλο για λευκά
υφάσματα.

Highly concentrated bleaching
powder with active chlorine.
Ideal for whitening clothes
from colored stains (red wine,
sauce). Suitable for white
fabrics.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού (<60°C)
Δοσολογία:
3-6gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
professional
washing machines (<60°C)
Dosage:
3-6gr/kg dry clothing
Packaging:
bucket 10kg

pH: 12 (1%)

Χρήση/Usage:

SPECIAL 3
Ειδικό καθαριστικό σε σκόνη
για το φρεσκάρισμα των υφασμάτων. Αφαιρεί τη σκουριά,
τα άλατα και αναζωογονεί τις
ίνες.

CRYLAN
Specially formulated cleaning
powder for freshening fabrics.
Removes rust, salts, and
regenerates the fibers.

pH: 2 (1%)

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
3-6gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
professional
washing machines
Dosage:
3-6gr/kg dry clothing
Packaging:
bucket 10kg
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SPECIAL 4

CRYLAN

Ειδικής σύνθεσης ενισχυτικό
πλύσης ιματισμού, σε σκόνη.
Απομακρύνει αποτελεσματικά
πολύ δύσκολους λιπαρούς λεκέδες (λάδια, λίπη, αντιηλιακό)
από όλα τα υφάσματα.

Specially formulated powder
detergent. Effectively removes
tough greasy stains (oil,
grease, sunscreen) from all
fabrics.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
5-7gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
professional
washing machines
Dosage:
5-7gr/kg dry clothing
Packaging:
bucket 10kg

pH: 13 (1%)

Χρήση/Usage:

SPECIAL 5
Ειδική σκόνη με χλώριο
κατάλληλη για λευκά τραπεζομάντηλα, δρα ως ενισχυτικό
πλύσης και ως χλωριούχο
λευκαντικό.

CRYLAN
Special powder with chlorine
suitable for white tablecloth,
functions as brightener and
chlorine bleach.

pH: 13 (1%)

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικά και οικιακά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
5-8gr/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
professional and domestic
washing machines
Dosage:
5-8gr/kg dry clothing
Packaging:
bucket 10kg

SUPER 1
Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

CRYLAN
High technology stain
remover detergent.

pH: 2

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
λεκέδες από σκουριά
και ίχνη τσιμέντου
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15’
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 15χ700ml

Application:
rust stains
and traces of cement
Dosage:
undiluted on the stain for 15’
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 15χ700ml

SUPER 2
Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

CRYLAN
High technology stain
remover detergent.

pH: 10

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
λεκέδες από πρωτεΐνη (αίμα, σάλτσα, μαγιονέζα, αυγό)
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15’
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 15χ700ml

Application:
stains based on protein (blood,
sauce, mayonnaise, egg)
Dosage:
undiluted on the stain for 15’
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 15χ700ml

LAUNDRY DETERGENTS
SUPER 3
Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

CRYLAN
High technology stain
remover detergent.

pH: 7

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
λεκέδες από μελάνι, στυλό,
μαρκαδόρο, μπογιά, κερί
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15’
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 15χ700ml

Application:
stains of ink, pen, marker,
paint, wax
Dosage:
undiluted on the stain for 15’
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 15χ700ml

SUPER 4

CRYLAN

Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

High technology stain
remover detergent.

Εφαρμογή:
λεκέδες από κραγιόν, make up,
μάσκαρα, αντιηλιακό,
βερνίκι παπουτσιών
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15’
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 15χ700ml

Application:
stains of lipstick, make up,
mascara, sunscreen,
shoe polish
Dosage:
undiluted on the stain for 15’
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 15χ700ml

pH: 8

Χρήση/Usage:

SUPER 5
Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

CRYLAN
High technology stain
remover detergent.

pH: -

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
λεκέδες από πίσσα, κερί
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15’
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 12χ700ml

Application:
stains of tar, wax
Dosage:
undiluted on the stain for 15’
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 12χ700ml
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ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
SPECIAL PRODUCTS

SPE
CIAL

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ODOR FRESH
Υγρό αποσμητικό κατά της
δυσοσμίας. Έχει άμεση και
αποτελεσματική δράση και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σαν ενισχυτικό αρώματος στο
σφουγγάρισμα. Με ευχάριστο
άρωμα λεβάντας που διαρκεί.
Εφαρμογή:
σιφόνια, αποχετεύσεις,
κάδους σκουπιδιών
Δοσολογία:
1%-αυτούσιο (10-1000ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt

TREND SP-1
Liquid deodorant against the
stench. Acts immediately and
efficiently and can be used as
scent enhancer in mopping.
With a pleasant long lasting
lavender scent.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Application:
siphons, drains, waste bins
Dosage:
1%-undiluted (10-1000ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
carton 4x4Lt

MODA PASSION
Ειδικής σύνθεσης συμπυκνωμένο αρωματικό χώρων.
Εξουδετερώνει όλες τις δυσάρεστες οσμές και προσδίδει
στο χώρο άρωμα φρεσκάδας
που διαρκεί.

Εφαρμογή:
δωμάτια ξενοδοχείων,
πολυσύχναστους χώρους
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 15x700ml

TREND SP-2
Specially formulated concentrated freshener. Eliminates all
unpleasant odors and leaves a
long lasting scent.

pH: 6

Χρήση/Usage:

Application:
hotel rooms, crowded areas
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 15x700ml

PHOTOVOLTAIC CLEANER
Ειδικής σύνθεσης καθαριστικό
χαμηλού αφρισμού. Κατάλληλο
για πολυκαρβονικές επιφάνειες φωτοβολταϊκών πάνελ.
Αφαιρεί οργανικά κατάλοιπα
(ακαθαρσίες πτηνών, αιθάλη,
γύρη) και ανόργανες επικαθίσεις από άλατα νερού.

Specially formulated low
foaming cleaner. Suitable for
polycarbonate surfaces of
photovoltaic panels. Removes
organic waste (bird’s dirt,
soot, pollen) and mineral
deposits of salt water.

Εφαρμογή:
φωτοβολταϊκά πάνελ,
ηλιακούς θερμοσίφωνες
Δοσολογία:
5-20% (50-200ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-21kg

Application:
photovoltaic panels,
solar water heaters
Dosage:
5-20% (50-200ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 20Lt-21kg

TREND SP-3
pH: 3

Χρήση/Usage:

PHOTOVOLTAIC BOOSTER
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Ειδικής σύνθεσης όξινο υγρό
μηδενικού αφρισμού. Δεσμεύει
και συμπλέκει άλατα ασβεστίου και μαγνησίου του νερού
και το καθιστά κατάλληλο για
ξέβγαλμα υπολειμμάτων καθαριστικών.

Special product that cleans
and preserves WC hygiene.
Automatically providing from
electronic devices of NICOCHEM in water from the cistern. It assures perfect results.

Εφαρμογή:
φωτοβολταϊκά πάνελ,
ηλιακούς θερμοσίφωνες
Δοσολογία:
0.2-1% (2-10ml/Lt), σε δεξαμενές
αποθήκευσης νερού
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-24kg

Application:
photovoltaic panels,
solar water heaters
Dosage:
0.2-1% (2-10ml/Lt),
into water-tanks
Packaging:
tank 20Lt-24kg

TREND SP-4
pH: 2

Χρήση/Usage:

SPECIAL PRODUCTS
PURIFIED WATER
Απιονισμένο νερό απαλλαγμένο από άλατα και μεταλλικά
ιόντα. Προϊόν αντίστροφης
όσμωσης.

TREND SP-5
Deionized water free of salts
and metal ions. Product of
reverse osmosis.

pH: 7

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
βραστήρες, ηλεκτρικά σίδερα,
φωτοβολταϊκά πάνελ,
ηλιακούς θερμοσίφωνες
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 20Lt

Application:
kettles-boilers, irons,
photovoltaic panels,
solar water heaters
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 20Lt

ANTIFOAM
Υπερσυμπυκνωμένο αντιαφριστικό με βάση τις σιλικόνες.
Έχει άμεση και αποτελεσματική
δράση εξαλείφοντας τον ανεπιθύμητο αφρό.

TREND SP-6
Highly concentrated antifoaming liquid based on silicones.
Has immediate and effective
action eliminating unwanted
foam.

pH: 7

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
πλυντήρια πιάτων - ποτηριών
- σκευών, μηχανές spray
extraction
Δοσολογία:
0.2% (2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 1Lt, 4Lt

Application:
professional dishwashing
machines, spray extraction
machines
Dosage:
0.2% (2ml/Lt)
Packaging:
tank 1Lt, 4Lt

ANTISCALER

TREND SP-7

Αφαλατικό ειδικών εφαρμογών. Καθαρίζει και λευκαίνει
αγυάλιστα μάρμαρα από
σκουριές και κιτρινίλες. Αφαιρεί υπολείμματα αλάτων από
πισίνες και τη στρειδώνα από
πολυεστερικές επιφάνειες.

Descaler for special applications, cleans and whitens
unpolished marble rust and
yellowish stains. Removes
instantly streidona polyester
surfaces.

Εφαρμογή:
μάρμαρα, σκάφη
Δοσολογία:
20%-αυτούσιο
(200-1000ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-23kg

Application:
boiler, pipes, resistor
Dosage:
20%-undiluted
(200-1000ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 20Lt-23kg

pH: 1

Χρήση/Usage:

BIONIC SINK
Ενζυματικά και βακτηριδιακά
sticks από φυσικό σαπούνι
για καθαρισμό συντήρηση και
απόσμηση των αποχετεύσεων.

TREND SP-8
Cleaning product in sticks
with enzyms and bacterials
of natural soap for cleaning,
maintenance and deodorize
drains.

pH: -

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
σιφώνια, νιπτήρες, ντουζιέρες,
μπανιέρες
Δοσολογία:
1 stick / 10 μέρες
Συσκευασία:
κιβώτιο 500 sticks

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage:
1 stick / 10 days
Packaging:
carton 500 sticks
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SPECIAL PRODUCTS
BIONIC SEPTIC
Βακτηριδιακή ενζυματική σκόνη, για καθαρισμό συντήρηση
και απόσμηση του αποχετευτικού δικτύου και των σηπτικών
δεξαμενών.

TREND SP-9
Water soluble 50gr bags with
bacterial enzyme powder, for
cleaning, maintenance and
deodorizing of sewerage and
septic tanks.

pH: -

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
αποχετεύσεις, λιποσυλλέκτες,
δεξαμενές
Δοσολογία:
50gr / 2m³ νερού
Συσκευασία:
κιβώτιο 5kg

Application:
drains, grease tanks, tanks
Dosage:
50gr / 2m³ water
Packaging:
carton 5kg

ANTI GRAFFITI
Ειδικής σύνθεσης ισχυρό
καθαριστικό για την αφαίρεση
μελάνης (στυλό, ανεξίτηλους
μαρκαδόρους) και χρώματος
από σπρέυ (graffiti).

TREND SP-10
Specially formulated powerful cleaner for removing ink
(pens, permanent markers)
and color spray (graffiti).

pH: 8

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
θρανία, καρέκλες, πάγκους
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 15x700ml

Application:
desks, chairs, benches
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 15x700ml

BIONIC LIQUID
Βακτηριδιακό ενζυματικό
υγρό που καθαρίζει και
εξουδετερώνει οσμές από
σωληνώσεις, αποχετεύσεις
και κάδους σκουπιδιών.

TREND SP-11
Bacterial enzymatic liquid that
cleans and neutralizes odors
from pipes, drains
and garbage bins.

pH: -

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
σωληνώσεις, αποχετεύσεις,
κάδους σκουπιδιών
Δοσολογία: 1%-αυτούσιο
(10-1000ml/Lt), κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχεία 10Lt
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Application:
pipes, drains, waste bins
Dosage: 1%-undiluted
(10-1000ml/Lt), depending
on the case
Packaging:
tank 10Lt

SPE
CIAL
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΦΕ
COFFEE MACHINE CLEANING PRODUCTS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ
ΒΕΑΝ POWDER
Ειδική καθαριστική σκόνη που
καθαρίζει όλα τα υπολείμματα
του καφέ από το γκρουπ και
τη βαλβίδα εκτόνωσης της
μηχανής.

COFFEE
Special cleaning powder for
professional coffee machines.
Cleans all traces of coffee from
the groups and the expansion
valve.

pH: 12 (1%)

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικές μηχανές καφέ
Δοσολογία:
2-3gr σε κάθε γκρουπ
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x800gr

Application:
professional coffee machines
Dosage:
2-3gr for each group
Packaging:
carton 10x800gr

MULTIUSE

COFFEE

Ισχυρό καθαριστικό λιπαρών ουσιών, ασφαλές για
το αλουμίνιο και τις υπόλοιπες ευαίσθητες επιφάνειες.
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς
δυσκολία. Είναι τελείως άοσμο
και ιδανικό για πολυ δύσκολες
βρωμιές.

Strong alkaline cleaner, safe
for aluminum and other sensitive surfaces. Cleans effectively greasy residues. Completely
odorless and ideal for tough
dirt.

Εφαρμογή:
επαγγελματικές
και οικιακές μηχανές καφέ
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 15χ700ml

Application:
professional and domestic
coffee machines
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 15x700ml

pH: 12

Χρήση/Usage:

SCALE FREE

COFFEE

Ειδικής σύνθεσης αφαλατικό
με βάση από οργανικά οξέα.
Αφαιρεί άμεσα τα άλατα από
το εσωτερικό κύκλωμα των μικρών μηχανών καφέ, χωρίς να
αλοιώνει ευαίσθητα μέταλλα
και λάστιχα.

Special descaler based on organic acids. Instantly removes
salts from the internal circuit
of small coffee machines, without eroding sensitive metals
and rubber.

Εφαρμογή:
οικιακές μηχανές εσπρέσο,
μηχανές γαλλικού καφέ
Δοσολογία:
10% (100ml/Lt),
εσωτερικό δοχείο νερού
Συσκευασία:
κιβώτιο 10χ1Lt

Application:
domestic espresso coffee
machines, filter coffee machines
Dosage:
10% (100ml/Lt),
inlet water tank
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 2

Χρήση/Usage:

ANTISCALER
Αφαλατικό ειδικών εφαρμογών, διαλύει άμεσα άλατα
από μηχανές καφέ, χωρίς να
διαβρώνει τα χάλκινα μέρη.

COFFEE
Descaler for special applications, it dissolves salts directly
from coffee machines, without
eroding the copper parts.

pH: 1

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
boiler, σωληνάκια, αντίσταση
Δοσολογία:
20%-αυτούσιο
(200-1000ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-23kg

Application:
boiler, pipes, resistor
Dosage:
20%-undiluted
(200-1000ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
tank 20Lt-23kg

COFFEE MACHINE CLEANING PRODUCTS
ΝUTRACID
Ειδικό καθαριστικό εξουδετέρωσης - αλκαλοποίησης
υπολειμμάτων οξέων σε boiler
και χάλκινα σωληνάκια.

COFFEE
Special cleaning product for
neutralizing - alkalinizing acid
residues in boilers and copper
pipes.

pH: 14

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
boiler, σωληνάκια, αντίσταση
Δοσολογία:
25% (250ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-23kg

Application:
boiler, pipes, resistor
Dosage:
25% (250ml/Lt)
Packaging:
tank 20Lt-23kg

TERRA GRILL
Πολύ ισχυρό καθαριστικό για
την αφαίρεση από τα καμμένα
υπολείμματα του καφέ με ψεκασμό ή εμβάπτιση σε κανάτες
και φίλτρα (group).

COFFEE
Very powerful cleaning
product removing the burnt
residues of coffee by spraying
or dipping in jugs and filters
(group).

pH: 14

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικές
και οικιακές μηχανές καφέ
Δοσολογία:
10% (100ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt

Application:
professional and domestic
coffee machines
Dosage:
10% (100ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt

EXPERT 42
Ουδέτερο καθαριστικό υψηλού
αφρισμού για πλύσιμο στο χέρι
χωρίς χρώμα και άρωμα.

COFFEE
Neutral high foaming cleaning
product for washing by hand
with no color and scent.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικές
και οικιακές μηχανές καφέ
Δοσολογία:
2-5% (20-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
professional and domestic
coffee machines
Dosage:
2-5% (20-50ml/Lt)
Packaging:
tank 20Lt
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ECONOMY LINE

€CO
NO
MY

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
NCD
Υγρό πλυντηρίου πιάτων
- ποτηριών, κατάλληλο για
μαλακά νερά. Πολύ οικονομικό
σε περίπτωση άντίστροφης
όσμωσης.

ECONOMY LINE
Liquid dishwashing detergent,
suitable for soft water. Very
economical in case of reverse
osmosis.

pH: 13

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία:
3-4ml/Lt,
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt-5kg

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage:
3-4ml/Lt,
depending on the case
Packaging:
carton 4x4Lt-5kg

NIC DRY
Στεγνωτικό υγρό πλυντηρίου
πιάτων - ποτηριών για μαλακά
νερά. Γυαλίζει και στεγνώνει
πολύ γρήγορα τα σκέυη. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ποτήρια.

ECONOMY LINE
Liquid rinse aid/ drying agent,
formulated for very soft water.
Polishes and dries utensils,
very quickly. Especially suitable for glasses.

pH: 3

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια
πιάτων - ποτηριών
Δοσολογία:
1-2ml/Lt
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage:
1-2ml/Lt
Packaging:
carton 4x4Lt

NIC LIME
Όξινο υγρό, αφαιρετικό αλάτων, μηδενικού αφρισμού με
ειδική σύνθεση που προστατέυει τις επιφάνειες.

ECONOMY LINE
Acidic non-foaming liquid salt
descaler, with a special formula that protects the surfaces.

pH: 1

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων - ποτηριών, επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού, bain marie,
βραστήρες
Δοσολογία:
10-30% (100-300ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt-5kg

Application:
professional dishwashing
machines, professional washing
machines, bain marie, kettles
Dosage:
10-30% (100-300ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
carton 4x4Lt-5kg

DISH LEMON BRONZE
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ECONOMY LINE

Υγρό λάτζας για πλύσιμο
σκευών στο χέρι, για δύσκολες
συνθήκες από λίπη και λάδια.
Περιέχει ειδικό μαλακτικό
χεριών.
Με άρωμα λεμόνι.

Dish and utensils manual
washing liquid, for difficult
conditions such as dried food
residues (grease, oil). Contains
special hand conditioner. Lemon scented.

Εφαρμογή:
πιάτα, ποτήρια, σκεύη κουζίνας
Δοσολογία:
0.3-0.4% (3-4ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
dishes, glasses, cookware
Dosage:
0.3-0.4% (3-4ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

ECONOMY LINE
DIAFANO

ECONOMY LINE

Αλκαλικό καθαριστικό ισχυρής
δράσης για καμμένα λάδια και
λίπη (καρβουνίλα). Διαλύει
όλους τους ρύπους χωρίς
να καταστρέφει τις επιφάνειες.
Συνιστάται η χρήση του σε
ζεστή επιφάνεια περίπου 60°C.

Powerful alkaline cleaner
for burnt fat. Removes all
residues without damaging
the surfaces. The use of a hot
surface of about 60°C
is necessary.

Εφαρμογή:
grill, σχάρες, πλατώ, φούρνους
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt-5kg

Application:
grill, hob, ovens
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 4x4Lt-5kg

pH: 14

Χρήση/Usage:

ULTRA LAVENDER BRONZE
Ουδέτερο καθαριστικό γενικής
χρήσης με ευχάριστο άρωμα
λεβάντα. Καθαρίζει εύκολα και
γρήγορα όλες τις πλενόμενες
επιφάνειες, χωρίς να αφήνει
υπολείμματα. Δεν χρειάζεται
ξέβγαλμα.
Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους,
πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
4-6%, (40-60ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

ECONOMY LINE
Neutral all-purpose cleaner
with a pleasant lavender scent.
Quickly and easily cleans all
washable surfaces without
leaving a residue. No need to
rinse.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Application:
floors, walls, benches, tables
Dosage:
4-6% (40-60ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

ULTRA CHERRY BRONZE
Ουδέτερο καθαριστικό γενικής
χρήσης με ευχάριστο άρωμα
κεράσι. Καθαρίζει εύκολα και
γρήγορα όλες τις πλενόμενες
επιφάνειες, χωρίς να αφήνει
υπολείμματα. Δεν χρειάζεται
ξέβγαλμα.
Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους,
πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
4-6%, (40-60ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

ECONOMY LINE
Neutral all-purpose cleaner
with a pleasant cherry scent.
Quickly and easily cleans all
washable surfaces without
leaving a residue. No need to
rinse.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Application:
floors, walls, benches, tables
Dosage:
4-6% (40-60ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

ULTRA CITRUS BRONZE
Ουδέτερο καθαριστικό γενικής
χρήσης με ευχάριστο άρωμα
εσπεριδοειδών. Καθαρίζει
εύκολα και γρήγορα όλες τις
πλενόμενες επιφάνειες, χωρίς
να αφήνει υπολείμματα. Δεν
χρειάζεται ξέβγαλμα.
Εφαρμογή:
δάπεδα, τοίχους,
πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
4-6%, (40-60ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

ECONOMY LINE
Neutral all-purpose cleaner
with a pleasant citrus scent.
Quickly and easily cleans all
washable surfaces without
leaving a residue. No need to
rinse.

Application:
floors, walls, benches, tables
Dosage:
4-6% (40-60ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ECONOMY LINE
CHLORO-EN BRONZE

ECONOMY LINE

Συμπυκνωμένο χλώριο γενικής χρήσης για καθαρισμό και
υγιεινή επιφανειών.
Περιέχει υψηλής καθαρότητας διάλυμα υποχλωριώδους
νατρίου χωρίς προσμίξεις.

Concentrated general use
chlorine for cleaning and sanitation of surfaces.
Contains high purity sodium
hypochlorite solution without
impurities.

Εφαρμογή:
δάπεδα κουζίνας,
χώρους υγιεινής
Δοσολογία:
10%, (100ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
kitchen floors,
sanitary
Dosage:
10% (100ml/Lt)
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 12

Χρήση/Usage:

VETRO BRONZE

ECONOMY LINE

Υγρό καθαρισμού λείων επιφανειών με αλκοόλη. Καθαρίζει εύκολα χωρίς να αφήνει
θαμπάδες και στίγματα ακόμα
και σε σκληρά νερά. Διατίθεται άοσμο για εφαρμογές
H.A.C.C.P.

Glass and smooth surfaces
cleaner with alcohol.
Easily cleans without leaving
streaks and spots, even in
hard water. Available
unscented for H.A.C.C.P.
applications.

Εφαρμογή:
τζάμια, καθρέπτες, βιτρίνες, γυαλιστερά ανοξείδωτα
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
glass window, mirrors, vitrine,
glossy stainless steel
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 6

Χρήση/Usage:

SOFT

60

ECONOMY LINE

Μαλακτικό υγρό για όλα τα
υφάσματα. Μαλακώνει τις ίνες
και ταυτόχρονα εξουδετερώνει
το στατικό ηλεκτρισμό. Πολύ
οικονομικό στη δοσολογία.
Χαρίζει άρωμα φρεσκάδας που
διαρκεί.

Softener liquid for all fabrics.
Softens fibers and simultaneously neutralizes static
electricity. Very economical
in dosage. Gives a fresh scent
that lasts.

Εφαρμογή:
επαγγελματικά
πλυντήρια ιματισμού
Δοσολογία:
15ml/kg στεγνού ιματισμού
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt
δοχείο 10Lt

Application:
professional
washing machines
Dosage:
15ml/kg dry clothing
Packaging:
carton 4x4Lt
tank 10Lt

pH: 3

Χρήση/Usage:
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
READY TO USE PRODUCTS

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
MULTIUSE
Ισχυρό καθαριστικό λιπαρών ουσιών, ασφαλές για
το αλουμίνιο και τις υπόλοιπες ευαίσθητες επιφάνειες.
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς
δυσκολία. Είναι τελείως άοσμο
και ιδανικό για πολυ δύσκολες
βρωμιές.

Εφαρμογή:
εξοπλισμός κουζίνας
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 12x700ml

TREND K-3
Strong alkaline cleaner, safe
for aluminum and other sensitive surfaces. Cleans effectively greasy residues. Completely
odorless and ideal for tough
dirt.

pH: 13

Χρήση/Usage:

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage:
3-4ml/Lt,
depending on the case
Packaging:
carton 12x700ml

SUPERCLEAN
Υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό
υγρό με διαλύτες. Η ειδική του
σύσταση γαλακτωματοποιεί
ανθεκτικούς ρύπους από ζωικά
και φυτικά λίπη.

TREND K-4
Highly concentrated alkaline
liquid with solvents. Its special
formula emulsifies tough dirt
from animal and vegetable fat.

pH: 13

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
τοίχους, απορροφητήρες και μηχανήματα κουζίνας
Δοσολογία:
αυτούσιο (σε μορφή αφρού)
Συσκευασία:
κιβώτιο 12x700ml

Application:
walls, hoods and kitchen
equipment
Dosage:
undiluted (foam)
Packaging:
carton 12x700ml

DIAFANO GOLD

TREND K-5G

Παχύρευστο αλκαλικό καθαριστικό ισχυρής δράσης για
καμμένα λάδια και λίπη (καρβουνίλα). Διαλύει όλους τους
ρύπους χωρίς να καταστρέφει
τις επιφάνειες. Συνιστάται
η χρήση του σε ζεστή επιφάνεια περίπου 60°C.

Viscous powerful alkaline
cleaner for burnt fat. Removes
all residues without damaging
the surfaces. The use of a
hot surface of about 60°C is
necessary.

Εφαρμογή:
grill, σχάρες, πλατώ, φούρνους
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 12x700ml

Application:
grill, hob, ovens
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 12x700ml

pH: 14

Χρήση/Usage:

INOX POLISH
Συμπυκνωμένο γυαλιστικό
υγρό για ανοξείδωτες επιφάνειες. Γυαλίζει και συγχρόνως
καθαρίζει σε βάθος, χωρίς να
αφήνει δαχτυλιές.

TREND K-10
Concentrated polishing liquid
for stainless steel surfaces.
Polishes while thoroughly
cleans without leaving fingerprints.

pH: 10

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
ματ ανοξείδωτες
κάθετες επιφάνειες
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 12x700ml

Application:
brushed stainless steel
vertical surfaces
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 12x700ml

READY TO USE PRODUCTS
FURNITURE

TREND S-11

Συμπυκνωμένο γυαλιστικό για
ξύλινες επιφάνειες. Περιποιείται, καθαρίζει και ταυτόχρονα
αφήνει ένα προστατευτικό
φίλμ ενάντια στη σκόνη και τις
δαχτυλιές. Διαθέτει ευχάριστο
άρωμα που διαρκεί.

Concentrated polishing liquid
for wooden surfaces. Cares,
cleans while leaving a protective film against dust and
fingerprints. It has a pleasant
scent that lasts.

Εφαρμογή:
έπιπλα, πόρτες, πάγκους
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 12x700ml

Application:
furniture, doors, benches
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 12x700ml

pH: 7

Χρήση/Usage:

MOULD FREE

TREND S-12

Συμπυκνωμένο καθαριστικό
μούχλας για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες. Απομακρύνει
τους μύκητες και ταυτόχρονα
διαλύει τους ρύπους και τα
υπολείμματα απορρυπαντικών.

Concentrated mould cleaning liquid for all washable
surfaces. Removes fungi and
simultaneously dissolves dirt
and detergent residues.

Εφαρμογή:
πλακάκια, αρμούς, τοίχους, τέντες,
λευκά υφάσματα
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 12x700ml

Application:
tiles, grout, walls, awnings,
white fabrics
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 12x700ml

pH: 13

Χρήση/Usage:

VETRO

TREND B-3

Υγρό καθαρισμού λείων επιφανειών με αλκοόλη. Καθαρίζει εύκολα χωρίς να αφήνει
θαμπάδες και στίγματα ακόμα
και σε σκληρά νερά. Διατίθεται άοσμο για εφαρμογές
H.A.C.C.P.

Glass and smooth surfaces
cleaner with alcohol.
Easily cleans without leaving
streaks and spots, even
in hard water. Available
unscented for H.A.C.C.P.
applications.

Εφαρμογή:
τζάμια, καθρέπτες, βιτρίνες, γυαλιστερά ανοξείδωτα
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 12x700ml

Application:
glass window, mirrors, vitrine,
glossy stainless steel
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 12x700ml

pH: 7

Χρήση/Usage:

BATHROOM CLEANER

TREND B-8

Όξινο καθαριστικό χώρων
υγιεινής για καθημερινή ή περιοδική χρήση με μεγάλη καθαριστική δράση. Δημιουργεί ένα
φιλμ το όποιο δεν επιτρέπει
στο νερό να παραμείνει στις
επιφάνειες και να δημιουργήσει επικαθίσεις αλάτων.

Acidic sanitary cleaner for
daily or periodic use with great
cleaning action. Creates a film
which does not allow water to
remain on the surfaces and
create salt residues.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από χαλαζία, σμάλτο,
γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία:
αυτούσιο (σε μορφή αφρού)
Συσκευασία:
κιβώτιο 12x700ml

Application:
surfaces of quartz, enamel, glass,
chrome, nickel
Dosage:
undiluted (foam)
Packaging:
carton 12x700ml

pH: 2

Χρήση/Usage:
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
SUPER 1
Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

CRYLAN
High technology stain remover
detergent.

pH: 2

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
λεκέδες από σκουριά
και ίχνη τσιμέντου
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15´,
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 12x700ml

Application:
rust stains
and traces of cement
Dosage:
undiluted on the stain for 15´,
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 12x700ml

SUPER 2
Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

CRYLAN
High technology stain remover
detergent.

pH: 10

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
λεκέδες από πρωτεΐνη (αίμα, σάλτσα, μαγιονέζα, αυγό)
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15´,
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 12x700ml

Application:
stains based on protein (blood,
sauce, mayonnaise, egg)
Dosage:
undiluted on the stain for 15´,
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 12x700ml

SUPER 3
Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

CRYLAN
High technology stain remover
detergent.

pH: 7

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
λεκέδες από μελάνι, στυλό, μαρκαδόρο, μπογιά, κερί
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15´,
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 12x700ml

Application:
stains of ink, pen, marker,
paint, wax
Dosage:
undiluted on the stain for 15´,
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 12x700ml

SUPER 4

CRYLAN

Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

High technology stain remover
detergent.

Εφαρμογή:
λεκέδες από κραγιόν, make up,
μάσκαρα, αντιηλιακό,
βερνίκι παπουτσιών
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15´,
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 12x700ml

Application:
stains of lipstick, make up,
mascara, sunscreen,
shoe polish
Dosage:
undiluted on the stain for 15´,
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 12x700ml

pH: 8

Χρήση/Usage:
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READY TO USE PRODUCTS
SUPER 5
Βοηθητικό καθαριστικό
υψηλής τεχνολογίας για την
απομάκρυνση ειδικών ρύπων
από τα υφάσματα.

CRYLAN
High technology stain
remover detergent.

pH: -

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
λεκέδες από πίσσα, κερί
Δοσολογία:
αυτούσιο πάνω στο λεκέ για 15’
ακολουθεί η κυρίως πλύση
Συσκευασία:
δοχείο ψεκασμού 700ml
κιβώτιο 12χ700ml

Application:
stains of tar, wax
Dosage:
undiluted on the stain for 15’
followed by the main wash
Packaging:
spray tank 700ml
carton 12χ700ml

MODA PASSION
Ειδικής σύνθεσης συμπυκνωμένο αρωματικό χώρων.
Εξουδετερώνει όλες τις δυσάρεστες οσμές και προσδίδει
στο χώρο άρωμα φρεσκάδας
που διαρκεί.

Εφαρμογή:
δωμάτια ξενοδοχείων,
πολυσύχναστους χώρους
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 15x500ml

TREND SP-2
Specially formulated concentrated freshener. Eliminates all
unpleasant odors and leaves a
long lasting scent.

pH: 6

Χρήση/Usage:

Application:
hotel rooms, crowded areas
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 15x500ml

ANTI GRAFFITI
Ειδικής σύνθεσης ισχυρό
καθαριστικό για την αφαίρεση
μελάνης (στυλό, ανεξίτηλους
μαρκαδόρους) και χρώματος
από σπρέυ (graffiti).

TREND SP-10
Specially formulated powerful cleaner for removing ink
(pens, permanent markers)
and color spray (graffiti).

pH: 8

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
θρανία, καρέκλες, πάγκους
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 15x500ml

Application:
desks, chairs, benches
Dosage:
undiluted
Packaging:
carton 15x500ml
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ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1Lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ
1Lt DOSING BOTTLE PRODUCTS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1Lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ
MULTIUSE

TREND K-3

Ισχυρό καθαριστικό λιπαρών ουσιών, ασφαλές για το
αλουμίνιο και τις υπόλοιπες ευαίσθητες επιφάνειες. Καθαρίζει
σε βάθος χωρίς δυσκολία. Είναι τελείως άοσμο και ιδανικό
για πολυ δύσκολες βρωμιές.

Strong alkaline cleaner, safe
for aluminum and other sensitive surfaces. Cleans effectively greasy residues. Completely
odorless and ideal for tough
dirt.

Εφαρμογή:
εξοπλισμός κουζίνας
Δοσολογία:
2-20% (20-200ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
kitchen equipment
Dosage:
2-10% (20-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 12

Χρήση/Usage:

SUPERCLEAN
Υπερσυμπυκνωμένο αλκαλικό
υγρό με διαλύτες. Η ειδική του
σύσταση γαλακτωματοποιεί
ανθεκτικούς ρύπους από ζωικά
και φυτικά λίπη.

TREND K-4
Highly concentrated alkaline
liquid with solvents. Its special
formula emulsifies tough dirt
from animal and vegetable fat.

pH: 13

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
τοίχους, απορροφητήρες και μηχανήματα κουζίνας
Δοσολογία:
2-20% (20-200ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
walls, hoods and kitchen
equipment
Dosage:
2-10% (20-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
carton 10x1Lt

EXTRA POWER

TREND S-4

Συμπυκνωμένο καθαριστικό
γενικής χρήσης με αλκοόλη.
Κατάλληλο για κάθε τύπο
δαπέδου καθώς δεν περιέχει
καυστικά άλατα και αλλες
διαβρωτικές ουσίες. Με άρωμα
θαλάσσιας αύρας.

Concentrated all-purpose
cleaner with alcohol. Suitable
for any floor type as it does
not contain corrosive salts and
other corrosive substances.
Sea breeze scented.

Εφαρμογή:
πλακάκια, βιομηχανικά δάπεδα
τοίχους, πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
tiles, industrial floor, walls,
benches, tables
Dosage:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

WOOD FLOOR
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TREND S-5

Υψηλής απόδοσης συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο
για ευαίσθητα δάπεδα. Δημιουργεί ενα διάφανο προστατευτικό φιλμ που αποτρεπει την
υγρασία να εισχωρίσει στους
αρμούς. Γυαλίζει, περιποιείται
και αποτρέπει την ολισθηρότητα.
Με άρωμα τριαντάφυλλο.

High efficiency concentrated
detergent suitable for sensitive floors. Creates a transparent protective film that
prevents moisture from joints.
Polishes, treats and prevents
slippage. Rose scented.

Εφαρμογή:
ξύλινα δάπεδα, παρκέ,
φελλός, laminate
Δοσολογία: 1-2% (10-20ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
wooden floor, parquet, cork,
laminate
Dosage: 1-2% (10-20ml/Lt)
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

1Lt DOSING BOTTLE PRODUCTS
FLOOR POLISH

TREND S-6

Υψηλής απόδοσης συμπυκνωμένο καθαριστικό με
συνδυασμό από τασιενεργά
και διαλύτες. Καθαρίζει και
στεγνώνει άμεσα χωρίς να
αφήνει γραμμές ή θαμπάδες.
Κατάλληλο για γυαλισμένα και
κρυσταλλοποιημένα δάπεδα.

High performance concentrated cleaner combination of surfactants and solvents. Cleans
and dries instantly without
leaving streaks or blurs. Suitable for polished and glazed
floors. With fresh scent.

Εφαρμογή:
μάρμαρα, γρανίτες, πλακάκια
Δοσολογία:
0.5-1.5% (5-15ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
marble, granite, tiles
Dosage:
0.5-1.5% (5-15ml/Lt)
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

EXTRA FRESH

TREND S-13

Συμπυκνωμένο καθαριστικό
γενικής χρήσης με αλκοόλη.
Κατάλληλο για κάθε τύπο
δαπέδου καθώς δεν περιέχει
καυστικά άλατα και αλλες
διαβρωτικές ουσίες. Με άρωμα
πράσινο μήλο.

Concentrated all-purpose
cleaner with alcohol. Suitable
for any floor type as it does
not contain corrosive salts and
other corrosive substances.
Sea breeze scented.

Εφαρμογή:
πλακάκια, βιομηχανικά δάπεδα
τοίχους, πάγκους, τραπέζια
Δοσολογία:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
tiles, industrial floor, walls,
benches, tables
Dosage:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:

BATHROOM ALKO

TREND B-6

Υψηλής απόδοσης καθαριστικό
χώρων υγιεινής για καθημερινή χρήση. Κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες. Αποτρέπει
τις εναποθέσεις αλάτων και
καθαρίζει παλαιά υπολείμματα
άλλων απορρυπαντικών

High performance sanitary
cleaner, for daily use. Suitable
for sensitive surfaces. Prevents limescale and cleans old
residues of other detergents.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από μάρμαρο, χαλαζία,
σμάλτο, γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία:
1-10% 10-100ml/Lt),
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
surfaces of marble, quartz,
enamel, glass, chrome, nickel
Dosage:
1-10% (10-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 11

Χρήση/Usage:

BATHROOM SANITISER

TREND B-7

Ελαφρώς όξινο καθαριστικό
για τον καθημερινό καθαρισμό
των χώρων υγιεινής. Καθαρίζει εύκολα επικαθήσεις αλάτων
χωρίς να φθείρει το σμάλτο και
το χρώμιο. Παράλληλα αφήνει
ένα ευχάριστο άρωμα που
διαρκεί.

Slightly acidic sanitary cleaner
for daily use. Easily cleans
salt deposits without damaging the enamel and chrome.
With a pleasant long lasting
fragrance.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από χαλαζία, σμάλτο,
γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία: 1-10%
(10-100ml/Lt), κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
surfaces of quartz, enamel, glass,
chrome, nickel
Dosage: 1-10% (10-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 4

Χρήση/Usage:
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ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1Lt ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ

1Lt DOSING BOTTLE PRODUCTS

BATHROOM CLEANER

TREND B-8

Όξινο καθαριστικό χώρων
υγιεινής για καθημερινή ή περιοδική χρήση με μεγάλη καθαριστική δράση. Δημιουργεί ένα
φιλμ το όποιο δεν επιτρέπει
στο νερό να παραμείνει στις
επιφάνειες και να δημιουργήσει επικαθίσεις αλάτων.

Acidic sanitary cleaner for
daily or periodic use with great
cleaning action. Creates a film
which does not allow water to
remain on the surfaces and
create salt residues.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από χαλαζία, σμάλτο,
γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία: 1-10%
(10-100ml/Lt), κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
surfaces of quartz, enamel, glass,
chrome, nickel
Dosage: 1-10% (10-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 2

Χρήση/Usage:

BATHROOM LIME
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TREND B-9

Όξινο καθαριστικό χώρων
υγιεινής υψηλής απόδοσης,
καθαρίζει εύκολα έντονες
επικαθίσεις αλάτων και υπολείμματα τσιμέντου, ιδανικό
για αρχικούς καθαρισμούς.
Κατάλληλο για επιφάνειες που
αντέχουν στα οξέα.

High performance acidic sanitary cleaner, easily removes
heavy deposits of salts and residual cement. Ideal for initial
cleaning. Suitable for surfaces
resistant to acids.

Εφαρμογή:
επιφάνειες από χαλαζία, σμάλτο,
γυαλί, χρώμιο, νίκελ
Δοσολογία: 1-10%
(10-100ml/Lt), κατά περίπτωση
Συσκευασία:
κιβώτιο 10x1Lt

Application:
surfaces of quartz, enamel, glass,
chrome, nickel
Dosage: 1-10% (10-100ml/Lt),
depending on the case
Packaging:
carton 10x1Lt

pH: 1

Χρήση/Usage:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
POOL CLEANING - MAINTENANCE

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
CRYSTAL 56

POOL

Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο
ταχείας διάλυσης (shock) για
την εκκίνηση της πισίνας ή για
υπερχλωρίωση σε περίπτωση
δυσμενών συνθηκών (έντονη
βροχόπτωση ή πολλοί κολυμβητές). Σε μορφή κόκκου.

Quick dissolving sodium
dichloroisocyanurates (shock)
for starting the pool or chlorination in the event of special
conditions (heavy rainfall or
many swimmers) In granular
form.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
υπερχλωρίωση: 10gr/m³
καθημερινή χρήση: 2gr/m³
Συσκευασία:
κουβάς 10kg, 50kg

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
shock: 10gr/m³
daily use: 2gr/m³
Packaging:
bucket 10kg, 50kg

pH: 6 (1%)

Χρήση/Usage:

CRYSTAL 90

POOL

Τριχλωροϊσοκυανουρικό οξύ
βραδείας διάλυσης για την τακτική απολύμανση της πισίνας
(καθημερινή συντήρηση). Σε
κοκκώδη μορφή ή σε ταμπλέτα
200 gr

Slow dissolving trichloroisocyanuric acid for regular
disinfection of the pool (daily
maintenance). In granular form
or in tablet 200 gr.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
καθημερινή χρήση: 1gr/m³
1 ταμπλέτα/30m³
Συσκευασία:
κουβάς 10kg, 50kg

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
daily use: 1gr/m³
1 tablet/30m³
Packaging:
bucket 10kg, 50kg

pH: 3 (1%)

Χρήση/Usage:

CRYSTAL POLYTAB

POOL

Ειδική ταμπλέτα 200 gr
τριπλής δράσης που περιέχει
οργανικό χλώριο 90% για
την απολύμανση της πισίνας,
αλγειοκτόνο για την απομάκρυνση της πρασινίλας από τα
τοιχώματα και κροκιδωτικό για
την κρυστάλλινη εμφάνιση του
νερού.

Special 200 gr tablet with
triple action containing 90%
organic chlorine for disinfecting the pool, algaecide for
removing algae from the walls
and flocculant for the crystal
clear view of the water.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
καθημερινή χρήση:
1 ταμπλέτα/30m³
Συσκευασία:
κουβάς 10kg, 50kg

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
daily use:
1 tablet/30m³
Packaging:
bucket 10kg, 50kg

pH: 4 (1%)

Χρήση/Usage:

CRYSTAL PLUS
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POOL

Προϊόν σε σκόνη, για την
αύξηση του pH του νερού της
πισίνας. Η ειδική του σύνθεση
δεν διαβρώνει τις επιφάνειες
και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της πισίνας.

Special formulated dishwashing detergent in capsule.
Suitable for application even
in hard water and dried food
residues. Does not foam and
gives brilliant results.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
15-20gr/m³,
για αύξηση του pH κατά 0.1
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
15-20gr/m³,
to increase pH by 0.1
Packaging:
bucket 10kg

pH: 8 (1%)

Χρήση/Usage:

POOL CLEANING - MAINTENANCE
CRYSTAL PLUS LIQUID

POOL

Προϊόν σε υγρή μορφή, για την
αύξηση του pH του νερού της
πισίνας. Η ειδική του σύνθεση
δεν διαβρώνει τις επιφάνειες
και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της πισίνας.

Liquid product, to increase
pool water’s pH. Its special
formula does not corrode the
surfaces and mechanical pool
equipment.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
10-20gr/m³,
για αύξηση του pH κατά 0.1
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
10-20gr/m³,
to increase pH by 0.1
Packaging:
tank 20Lt

pH: 12

Χρήση/Usage:

CRYSTAL MINUS

POOL

Προϊόν σε σκόνη, για τη
μείωση του pH του νερού της
πισίνας. Η ειδική του σύνθεση
δεν διαβρώνει τις επιφάνειες
και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της πισίνας.

Powder product, to reduce
pool water’s pH. Its special
formula does not corrode the
surfaces and mechanical pool
equipment.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
10-15gr/m³,
για μείωση του pH κατά 0.1
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
10-15gr/m³,
to reduce pH by 0.1
Packaging:
bucket 10kg

pH: 4 (25%)

Χρήση/Usage:

CRYSTAL MINUS LIQUID

POOL

Προϊόν σε υγρή μορφή, για τη
μείωση του pH του νερού της
πισίνας. Η ειδική του σύνθεση
δεν διαβρώνει τις επιφάνειες
και τον μηχανολογικό εξοπλισμό της πισίνας.

Liquid product, to reduce pool
water’s pH. Its special formula
does not corrode the surfaces
and mechanical pool equipment.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
5-10ml/m³,
για μείωση του pH κατά 0.1
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
5-10ml/m³,
to reduce pH by 0.1
Packaging:
tank 20Lt

pH: 1

Χρήση/Usage:

ELVIQUAT

POOL

Υπερσυμπυκνωμένο αλγειοκτόνο με βάση τα τεταρτοταγή
άλατα αμμωνίου, ιδανικό για
τον έλεγχο ανάπτυξης υδρόβιων μικροοργανισμών και
άλγεων (πρασινίλα) στο νερό
και τα τοιχώματα της πισίνας.
Με έγκριση του ΕΟΦ.

Highly concentrated algaecide
based on quaternary ammonium salts, suitable for controlling growth of algae and
aquatic organisms in the water
and the walls of the pool. Approved by the greek NOM.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
αρχική δόση: 15-20ml/m³
συντήρηση: 1-2ml/m³
Συσκευασία:
δοχείο 25Lt

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
initial dose: 15-20ml/m³
maintenance: 1-2ml/m³
Packaging:
tank 25Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
CRYSTAL FLOC LIQUID

POOL

Υπερσυμπυκνωμένο κροκκιδωτικό με βάση το χλωριούχο
πολυαργίλιο (pac), κατακρημνίζει όλα τα αιωρούμενα σωματίδια και δίνει κρυστάλλινη όψη
στο νερό.

Highly concentrated flocculant based on polyaluminum
chloride (pac), precipitates all
airborne particles and gives
water a crystal clear appearance.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
αρχική δόση: 5gr/m³
συντήρηση: 1-2gr/m³
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
initial dose: 5gr/m³
maintenance: 1-2gr/m³
Packaging:
tank 20Lt

pH: 3

Χρήση/Usage:

CRYSTAL FLOC

POOL

Υπερσυμπυκνωμένο κροκιδωτικό σε σκόνη με βάση το
θειϊκό αργίλιο, κατακρημνίζει
όλα τα αιωρούμενα σωματίδια
και δίνει κρυστάλλινη όψη στο
νερό.

Highly concentrated flocculant
powder based on aluminum sulfate precipitates all
airborne particles and gives
gives water a crystal clear
appearance.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
αρχική δόση: 3-5gr/m³
συντήρηση: 1-2gr/m³
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
initial dose: 3-5gr/m³
maintenance: 1-2gr/m³
Packaging:
bucket 10kg

pH: 2 (1%)

Χρήση/Usage:

CHLORO-EN
Υποχλωριώδες νάτριο σε υγρή
μορφή κατάλληλο για την εξυγείανση του νερού της πισίνας.

POOL
Sodium hypochlorite in liquid
form suitable for the sanitization of the pool water.

pH: 13

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
αρχική δόση: 10gr/m³
1gr/m³ για αύξηση
χλωρίου κατά 1ppm
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-25kg

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
initial dose: 10gr/m³
1gr/m³ to increase
chlorine by 1ppm
Packaging:
tank 20Lt-25kg

PEROXYGEN
Συμπυκνωμένο οξειδωτικό,
ιδανικό για το νερο της πισίνας
με βαση το υπεροξείδιο του
υδρογόνου.

POOL
Concentrated oxidant, suitable
for the pool water based on
hydrogen peroxide.

pH: 3

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
αρχική δόση: 10gr/m³
συντήρηση: 1-2gr/m³
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-25kg

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
initial dose: 10gr/m³
maintenance: 1-2gr/m³
Packaging:
tank 20Lt-25kg

POOL CLEANING - MAINTENANCE
ANTISCALER

POOL

Υπερσυμπυκνωμένο όξινο
καθαριστικό για τον περιβάλλοντα χώρο και τα τοιχώματα
της πισίνας από επικαθήσεις
αλάτων. Iδανικό για λεύκανση
αγυάλιστων μαρμάρων.

Highly concentrated acidic
cleaner for the surroundings
and the walls of the pool. Removes salt residues. Ideal for
whitening unpolished marble.

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
10%-αυτούσιο,
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
10%-undiluted,
depending on the case
Packaging:
tank 20Lt

pH: 1

Χρήση/Usage:

PHOTOVOLTAIC BOOSTER
Ειδικής σύνθεσης υγρό
προϊόν συντήρησης της
πισίνας κατά τους χειμερινούς
μήνες. Δεσμέυει και συμπλέκει
τα άλατα του νερού.

Specially formulated liquid
product for the maintenance
of the pool during the winter
months. Complexes and engages water salts.

POOL
pH: 2

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
skimmer πισίνας
Δοσολογία:
0.2-0.5%,
κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
summing pool skimmer
Dosage:
0.2-0.5%,
depending on the case
Packaging:
tank 20Lt
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY CLEANING PRODUCTS

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
EXPERT 42
Ουδέτερο καθαριστικό υψηλού
αφρισμού, πλούσιο σε ανιονικά
και μη ιονικά τασιενεργά.

INDUSTRIAL
High foaming neutral cleaner,
rich in anionic and non-ionic
surfactants.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
εξωτερικός καθαρισμός
μηχανημάτων και εργαλείων
Δοσολογία:
2-5% (20-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
external cleaning
of equipment and tools
Dosage:
2-5% (20-50ml/Lt)
Packaging:
tank 20Lt

EXPERT 50

INDUSTRIAL

Ισχυρό όξινο καθαριστικό
μηδενικού αφρισμού με βάση
από ανόργανα οξέα.

Non-foaming strong acidic
cleaner based on inorganic
acids.

Εφαρμογή:
κλειστά κυκλώματα C.I.P.,
παστεριωτήρες, αρμεκτικές μηχανές, παγολεκάνες, βυτία μεταφοράς γάλακτος
Δοσολογία:
1-3% (10-30ml/Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-27kg,
βαρέλι 200Lt-270kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1200kg

Application:
closed circuits C.I.P.,
pasteurizers, milking machines,
milk cooling tanks,
milk transport containers
Dosage:
1-3% (10-30ml/Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-27kg,
drum 200Lt-270kg,
IBC 1000Lt-1200kg

pH: 1

Χρήση/Usage:

60°

EXPERT 51

INDUSTRIAL

Όξινο καθαριστικό χαμηλού
αφρισμού με βάση ανόργανα
και οργανικά οξέα. Περιέχει μη
ιονικά τασιενεργά.

Low foaming acidic cleaner
based on inorganic and organic acids. Contains nonionic
surfactants.

Εφαρμογή:
κλειστά κυκλώματα C.I.P.,
πλυντήρια καλουπιών
Δοσολογία:
1-3% (10-30ml/Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-27kg,
βαρέλι 200Lt-270kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1200kg

Application:
closed circuits C.I.P.,
molds washing machine
Dosage:
1-3% (10-30ml/Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-27kg,
drum 200Lt-270kg,
IBC 1000Lt-1200kg

pH: 1

Χρήση/Usage:

EXPERT 52
Όξινο καθαριστικό υψηλού
αφρισμού με ειδικά τασιενεργά
και διαλύτες.

INDUSTRIAL
High foaming acidic cleaner
with special surfactants
and solvents.

pH: 2

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
εξωτερικός καθαρισμός μηχανημάτων και χώρων παραγωγής
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt),
με αφροπαράγωγο
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-26kg,
βαρέλι 200Lt-260kg

Application:
external cleaning machinery
and production areas
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt),
with foam generator machine
Packaging:
tank 20Lt-26kg,
drum 200Lt-260kg

FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY CLEANING PRODUCTS
EXPERT 60

INDUSTRIAL

Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό
μηδενικού αφρισμού με βάση
από ανόργανα αλκάλια
και δεσμευτικά αλάτων.

Non foaming strong alkaline
cleaner based on alkalis
and sequestration agents.

Εφαρμογή:
κλείστα κυκλώματα C.I.P., παστεριωτήρες, ανοξείδωτες δεξαμενές
Δοσολογία:
2-5% (20-50ml\Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-31kg,
βαρέλι 200Lt-310kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1400kg

Application:
closed circuits C.I.P.,
pasteurizers, stainless steel tanks
Dosage:
2-5% (20-50ml\Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-31kg,
drum 200Lt-310kg,
IBC 1000Lt-1400kg

pH: 13

Χρήση/Usage:

80°

EXPERT 61

INDUSTRIAL

Πολύ ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό χαμηλού αφρισμού
με συνδυασμό από ανόργανα
αλκάλια ειδικό συνδυασμό
τασιενεργών και δεσμευτικά
αλάτων.

Low foaming, very strong
alkaline cleaner based
on inorganic alkalis, special
combination of surfactants
and sequestration agents.

Εφαρμογή:
κλειστά κυκλώματα C.I.P.,
παστεριωτήρες, κορυφολόγους
Δοσολογία:
0.5-4% (5-40ml/Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-30kg,
βαρέλι 200Lt-300kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1400kg

Application:
closed circuits C.I.P.,
pasteurizers, separators
Dosage:
0.5-4% (5-40ml/Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-30kg,
drum 200Lt-300kg,
IBC 1000Lt-1400kg

pH: 14

Χρήση/Usage:

80°

EXPERT 62
Αλκαλικό καθαριστικό υψηλού
αφρισμού με αρμονικό συνδυασμό από βάσεις, τασιενεργά
και διαλύτες.

INDUSTRIAL
High foaming alkaline cleaner
with a smooth combination
of alkalis, surfactants
and solvents.

pH: 13

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
εξωτερικός καθαρισμός μηχανημάτων και χώρων παραγωγής
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-22kg

Application:
external cleaning machinery
and production areas
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt)
Packaging:
tank 20Lt-22kg

EXPERT 63
Ισχυρό καθαριστικό για λίπη
και πολύ δύσκολους ρύπους
χωρίς χλώριο. Περιέχει αλκάλια, τασιενεργά και διαλύτες.

INDUSTRIAL
Powerful cleaning product
for fat and very tough dirt
residues without chlorine. It
contains alkalis, surfactants
and solvents.

pH: 14

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
εξωτερικός καθαρισμός μηχανημάτων και χώρων παραγωγής
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-26kg

Application:
external cleaning machinery
and production areas
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt)
Packaging:
tank 20Lt-26kg
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
EXPERT 65

INDUSTRIAL

Αλκαλικό καθαριστικό μεσαίου
αφρισμού με ειδικά τασιενεργά
και χλώριο.

Medium foaming alkaline
cleaner with surfactants
and sodium hypochlorite.

pH: 13

Εφαρμογή:
εξωτερικός καθαρισμός μηχανημάτων και χώρων παραγωγής,
δαπέδων, τοίχων κτλ.
Δοσολογία:
2-5% (20-50ml/Lt),
με αφροπαράγωγο
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-24kg,
βαρέλι 200Lt-250kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1250kg

Application:
exterior cleaning machinery
and production areas,
floors, walls etc.
Dosage:
2-5% (20-50ml/Lt) with foam
generator machine
Packaging:
tank 20Lt-24kg,
drum 200Lt-250kg,
IBC 1000Lt-1250kg

Χρήση/Usage:

Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό
υψηλού αφρισμού με ειδικά
τασιενεργά και χλώριο.

High foaming, strong alkaline
cleaner with surfactants and
sodium hypochlorite.

pH: 13

Εφαρμογή:
εξωτερικός καθαρισμός μηχανημάτων και χώρων παραγωγής,
δαπέδων, τοίχων κτλ.
Δοσολογία:
2-5% (20-50ml/Lt),
με αφροπαράγωγο
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-24kg,
βαρέλι 200Lt-250kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1250kg

Application:
exterior cleaning machinery
and production areas,
floors, walls etc.
Dosage:
2-5% (20-50ml/Lt),
with foam generator machine
Packaging:
tank 20Lt-24kg,
drum 200Lt-250kg,
IBC 1000Lt-1250kg

Χρήση/Usage:

Very strong alkaline cleaner
based on alkalis, surfactants
and solvents.

pH: 14

EXPERT 66

INDUSTRIAL

EXPERT 68
Πολυ ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό με βάση από τασιενεργά,
αλκάλια και διαλύτες.

INDUSTRIAL

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
φούρνους καπνίσματος
κρεατοσκευασμάτων,
φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες
Δοσολογία:
1-5% (10-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-26kg

Application:
ovens for smoked meat,
centrifugal separators
Dosage:
1-5% (10-50ml/Lt)
Packaging:
tank 20Lt-26kg

EXPERT 75

84

INDUSTRIAL

Πολύ ισχυρό καθαριστικό επιφανειών χωρίς χλώριο. Περιέχει πολύ ισχυρό απολυμαντικό
παράγοντα και σε συνδυασμό
με ειδικά τασιενεργά δημιουργεί πλούσιο αφρισμό.

Very strong high foaming surface cleaner without chlorine.
It contains powerful disinfecting agents and in combination
with specific surfactants.

Εφαρμογή:
εξωτερικός καθαρισμός μηχανημάτων και χώρων παραγωγής
Δοσολογία:
1-3% (10-30ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-22kg

Application:
external cleaning machinery
and production areas
Dosage:
1-3% (10-30ml/Lt)
Packaging:
tank 20Lt-22kg

pH: 14

Χρήση/Usage:

FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY CLEANING PRODUCTS
ELVIQUAT
Mη αφρίζον απολυμαντικό επιφανειών με βάση τα τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου (quat).

INDUSTRIAL
Non-foaming disinfectant
based on quaternary
ammonium salts.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
όλες τις πλενόμενες επιφάνειες
Χρειάζεται ξέβγαλμα.
Δοσολογία:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 25Lt

Application:
all washable surfaces
Rinsing required.
Dosage:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Packaging:
tank 25Lt

SOPUROXID 15
Mη αφρίζον απολυμαντικό
εσωτερικών κυκλωμάτων με
βάση τo υπεροξικό οξύ.

INDUSTRIAL
Non-foaming disinfectant
based on peracetic acid.

pH: 2

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
κλειστά κυκλώματα C.I.P.,
παστεριωτήρες, πλυντήρια επιστρεφόμενων φιαλών,
γεμιστικές κεφαλές φιαλών
Δοσολογία:
0.1-0.5% (1-5ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 30Lt

Application:
closed circuits C.I.P.,
pasteurizers, returnable bottles
washing machines, bottle filling
heads
Dosage:
0.1-0.5% (1-5ml/Lt)
Packaging:
tank 30Lt

60°

IDEAL 510 LF
Πολύ ισχυρό όξινο καθαριστικό με ισορροπημένο διάλυμα
οξέων και τασιενεργών.

INDUSTRIAL
Very strong acidic cleaner
based on a balanced acid and
surfactant solution.

pH: 1

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
κλειστά κυκλώματα C.I.P.
Δοσολογία:
2-4% (20-40ml/Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-27kg,
βαρέλι 200Lt-270kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1200kg

Application:
closed circuits C.I.P.
Dosage:
2-4% (20-40ml/Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-27kg,
drum 200Lt-270kg,
IBC 1000Lt-1200kg

60°

IDEAL 600 CNF

INDUSTRIAL

Αλκαλικό καθαριστικό εξυγιαντικό επιφανειών, με
χλώριο και συνδυασμό από
αναχαιτιστές.

Alkaline cleaner - sanitizer
based on sodium hypochorite combined with corrosion
inhibitors.

pH: 13

Εφαρμογή:
αρμεκτικές μηχανές,
κλειστά κυκλώματα C.I.P. οινοποιείων, ζυθοποιίας και ανθρακούχων
ποτών
Δοσολογία:
1-5% (10-50ml/Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-24kg,
βαρέλι 200Lt-240kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1200kg

Application:
milking machines,
closed circuits C.I.P. for winery,
brewery and soft drinks
Dosage:
1-5% (10-50ml/Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-24kg,
drum 200Lt-240kg,
IBC 1000Lt-1200kg

Χρήση/Usage:

60°
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
IDEAL 600 CNF PLUS

INDUSTRIAL

Πολύ ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό - εξυγιαντικό επιφανειών, με χλώριο και συνδυασμό
από αναχαιτιστές.

Very strong alcaline cleaning
product - sanitizer based on
sodium hypochorite combined
with corrosion inhibitors.

pH: 14

Εφαρμογή:
αρμεκτικές μηχανές,
κλειστά κυκλώματα C.I.P. οινοποιείων, ζυθοποιίας και ανθρακούχων
ποτών
Δοσολογία:
1-3% (10-30ml/Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-27kg,
βαρέλι 200Lt-270kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1300kg

Application:
milking machines,
closed circuits C.I.P. for winery,
brewery and soft drinks
Dosage:
1-3% (10-30ml/Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-27kg,
drum 200Lt-270kg,
IBC 1000Lt-1300kg

Χρήση/Usage:

Alkaline cleaning product,
based on alkalis, suitable for
areas with low temperatures.

pH: 14

60°

IDEAL 601 NF
Αλκαλικό καθαριστικό με συνδυασμό απο αλκάλια, κατάλληλο για περιοχές με χαμηλές
θερμοκρασίες.

INDUSTRIAL

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
κλειστά κυκλώματα C.I.P.
Δοσολογία:
1-4% (10-40ml/Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-29kg,
βαρέλι 200Lt-290kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1350kg

Application:
closed circuits C.I.P.
Dosage:
1-4% (10-40ml/Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-29kg,
drum 200Lt-290kg,
IBC 1000Lt-1350kg

80°

IDEAL 650 LF
Αλκαλικό καθαριστικό για καθαρισμό σε μία φάση με βάση
από αλκάλια και συμπλοκοποιητές αλάτων.

INDUSTRIAL
One phase alcaline cleaning
product based on a combination of alkali salts and sequestration agents.

pH: 13

Χρήση/Usage:
Εφαρμογή:
κλειστά κυκλώματα C.I.P.
Δοσολογία:
1-4% (10-40ml/Lt),
μέσω αγωγιμόμετρου
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-23kg,
βαρέλι 200Lt-230kg,
παλετοδεξαμενή 1000Lt-1150kg

Application:
closed circuits C.I.P.
Dosage:
1-4% (10-40ml/Lt),
via conductivity meter
Packaging:
tank 20Lt-23kg,
drum 200Lt-230kg,
IBC 1000Lt-1150kg
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PERFECT 20
Ήπιο αλκαλικό καθαριστικό αφαιρετικό τρυγικών αλάτων
από ευαίσθητες επιφάνειες.

INDUSTRIAL
Mild alcaline cleaning product
suitable for removing tartrate
salts from sensitive surfaces.

pH: 12

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
ξύλινα βαρέλια
Δοσολογία:
2-4% (20-40gr/Lt)
Συσκευασία:
σάκος 25kg

Application:
wooden drums
Dosage:
2-4% (20-40gr/Lt)
Packaging:
bag 25kg

FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY CLEANING PRODUCTS
PERFECT 21
Ειδικό πρόσθετο για τον καθαρισμό φιαλων απο άλατα και
σκουριές σε μπάνια καυστικής
σόδας σε στερεή μορφή.

INDUSTRIAL
Rust and salt special mixtured
powder detergent for bottle
washing.

pH: 14

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
πλυντήριο φιαλών
Δοσολογία:
0.1-0.3% (1-3gr/Lt)
Συσκευασία:
σάκος 25kg

Application:
bottle washing machine
Dosage:
0.1-0.3% (1-3gr/Lt)
Packaging:
bag 25kg

PERFECT 22
Ειδικό πρόσθετο για τον καθαρισμό φιαλών από άλατα και
σκουριές σε μπάνια καυστικής
σόδας σε υγρή μορφή.

INDUSTRIAL
Rust and salt special mixtured
liquid detergent for bottle
washing.

pH: 14

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
πλυντήριο φιαλών
Δοσολογία:
0.3-0.6% (3-6ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
bottle washing machine
Dosage:
0.3-0.6% (3-6ml/Lt)
Packaging:
tank 20Lt

PERFECT 25

INDUSTRIAL

Πολύ ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για κλειστά κυκλώματα.
Κατάλληλο για την αφαίρεση
τρυγικών αλάτων, πούλπα
(ίζημα) ελιάς και καθαρισμό
επιστρεφόμενων φιαλών.

Strong alcaline cleaning product based on alkalis, sequestrating agents and non-ionic
surfactants for C.I.P. suitable
for tartrate salts, olive pulp
and returnable bottles.

Εφαρμογή:
πλυντήριο φιαλών,
φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες,
ανοξείδωτες δεξαμενές
Δοσολογία:
1-3% (10-30gr/Lt)
Συσκευασία:
σάκος 25kg

Application:
bottle washing machine,
centrifugal separators,
stainless steel tanks
Dosage:
1-3% (10-30gr/Lt)
Packaging:
bag 25kg

pH: 14 (1%)

Χρήση/Usage:

PERFECT 35
Πολύ ισχυρή αλκαλική
καθαριστική σκόνη με χλώριο
μηδενικού αφρισμού.

INDUSTRIAL
Strong alcaline non-foaming
cleaning powder.

pH: 14 (1%)

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
αρμετκτικές μηχανές,
κλειστά κυκλώματα C.I.P.
Δοσολογία:
0.1-0.3% (1-3gr/Lt)
Συσκευασία:
κουβάς 10kg

Application:
milking machines,
closed circuits C.I.P.
Dosage:
0.1-0.3% (1-3gr/Lt)
Packaging:
bucket 10kg

60°
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
MEMBRACLEAN FOAM WASH
Ειδικό αφριστικό καθαριστικό
για πλύσιμο μεμβρανών από
οργανικούς και πρωτεϊνικούς
ρύπους.

Special foam cleaning product
for membranes. Removes all
organic and protein residues.

INDUSTRIAL
pH: 13

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης
Δοσολογία: σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή
του μηχανήματος
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-24kg

Application:
reverse osmosis membranes
Dosage: according to the machine
manufacturer instructions
Packaging:
tank 20Lt-24kg

MEMBRACLEAN SUPER BLEACH
Εξυγιαντικό καθαριστικό με
βάση το τριπλά φιλτραρισμένο
υποχλωριώδες νάτριο κατάλληλο για μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης.

Sanitizing cleaning product
based on triple filtered
hypochlorite suitable for
reverse osmosis membranes.

INDUSTRIAL
pH: 14

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
μεμβράνες αντίστροφης όσμωσης
Δοσολογία: σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή
του μηχανήματος
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-25kg

Application:
reverse osmosis membranes
Dosage: according to the machine
manufacturer instructions
Packaging:
tank 20Lt-25kg

NICOXIDE A1
Ειδικής σύνθεσης βασικό
συστατικό για την δημιουργία σταθερού διοξειδίου του
χλωρίου.

INDUSTRIAL
Specially formulated essential
ingredient for stable chlorine
dioxide creation.

pH: 12

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
εξυγίανση νερού
Δοσολογία:
για την παραγωγή 100Lt
σταθερού ClO₂ → 5Lt προϊόντος
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
water purification
Dosage: for 100Lt of
stable ClO₂ → 5Lt of the product
Packaging:
tank 20Lt

NICOXIDE B2
Ειδικής σύνθεσης συμπληρωματικό συστατικό για την
δημιουργία σταθερού διοξειδίου του χλωρίου.

INDUSTRIAL
Specially formulated
secondary ingredient for
stable chlorine dioxide
creation.

pH: 3

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
εξυγίανση νερού
Δοσολογία:
για την παραγωγή 100Lt
σταθερού ClO₂ → 10Lt προϊόντος
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt

Application:
water purification
Dosage: for 100Lt of
stable ClO₂ → 10Lt of the product
Packaging:
tank 20Lt

FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY
CLEANING PRODUCTS
MOULD FREE

INDUSTRIAL

Συμπυκνωμένο καθαριστικό
μούχλας για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες. Απομακρύνει
τους μύκητες και ταυτόχρονα
διαλύει τους ρύπους και τα
υπολείμματα απορρυπαντικών.

Medium foaming alkaline
cleaner with surfactants and
sodium hypochlorite.

Εφαρμογή:
πάγκους, βιομηχανικά ψυγεία,
τάβλες σκληρών τυριών
Δοσολογία:
10% (100ml/Lt),
με αφροπαράγωγο
Συσκευασία:
δοχείο 20Lt-24kg

Application:
benches, industrial refrigerators,
hard cheese boards
Dosage:
10% (100ml/Lt),
with foam generator machine
Packaging:
tank 20Lt-24kg

pH: 13

Χρήση/Usage:
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑYTOKINHTOY
SHAMPOO
Ουδέτερο σαμπουάν καθαρισμού και περιποίησης αμαξώματος πλούσιο σε καθαριστικά
συστατικά. ∆ημιουργεί πλούσιο
αφρό χωρίς να αφαιρεί το κερί.

COSMETICAR C-1
Neutral cleaning shampoo for
the main car body. It creates
foam without affecting the
wax.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Εφαρμογή:
εξωτερικές επιφάνειες
αυτοκινήτων
Δοσολογία:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10L, 20Lt

Application:
exterior car surfaces
Dosage:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Packaging:
tank 10Lt, 20Lt

SHAMPOO & WAX
Ουδέτερο σαμπουάν καθαρισμού με κερί carnauba.
Καθαρίζει ενώ ταυτόχρονα
το κερί δημιουργεί μια στιλπνή
επιφάνεια με γυαλάδα
που διαρκεί.

Εφαρμογή:
εξωτερικές επιφάνειες
αυτοκινήτων
Δοσολογία:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10L, 20Lt

COSMETICAR C-2
Neutral cleaning shampoo
with carnauba wax.
The wax creates a shiny
surface while cleaning the car.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Application:
exterior car surfaces
Dosage:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Packaging:
tank 10Lt, 20Lt

RIM

COSMETICAR C-3

Ισχυρό καθαριστικό που
αφαιρεί παλαιά στρώματα
από υπολείμματα μαυρίλας
από τα τακάκια χωρίς
να διαβρώνει το αλουμίνιο
και τα κράματα του, δεν χαλάει
το βερνίκι της ζάντας.

Powerful cleaning product that
removes all residues from the
car pads. Doesn’t corrode
aluminum and its alloys and
doesn’t affect the rim polish.

Εφαρμογή:
ζάντες αυτοκινήτων
∆οσολογία:
15-20% (150-200ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt, 20Lt

Application:
car rims
Dosage:
15-20% (150-200ml/Lt)
Packaging:
tank 10Lt, 20Lt

pH: 13

Χρήση/Usage:

DASH
Μείγμα από υδατοδιαλυτές
σιλικόνες με βαθιά ενυδάτωση
του ταμπλό και ματ εμφάνιση.

COSMETICAR C-4
Mixture of water soluble
silicones with deep hydration
for the dashboard creating
a matte appearance.

pH: 7

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
εσωτερικό ταμπλό αυτοκινήτου
∆οσολογία:
30-100% (300ml/Lt - αυτούσιο)
Συσκευασία:
δοχείo 10Lt

Application:
car interior dashboards
Dosage:
30-100% (300ml/Lt - undiluted)
Packaging:
tank 10Lt

CAR CLEANING - MAINTENANCE
PREMIUM WAX

COSMETICAR C-5

Υπερσυμπυκνωμένο
απωθητικό νερού με γυαλάδα
που διαρκεί. Με άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε μαύρο
χρώμα με βερνίκι διπλής
επίστρωσης.

Highly concentrated
water repellent giving shine
that lasts. With excellent
results even in black with
double-layer varnish.

Εφαρμογή:
εξωτερικές επιφάνειες
αυτοκινήτων, επαγγελματικά
πλυντήρια αυτοκινήτων
∆οσολογία:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχεία 10Lt

Application:
exterior car surfaces,
professional car washing
machines
Dosage:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Packaging:
tank 10Lt

pH: 3

Χρήση/Usage:

CRYSTAL CLEAR
Ειδικό προϊόν νανοτεχνολογίας
που δημιουργεί ένα αόρατο
φιλμ στην επιφάνεια και δεν
αφήνει να δημιουργηθούν
σταγόνες που αφήνουν
υπολείμματα αλάτων.

Εφαρμογή:
εξωτερικές επιφάνειες
αυτοκινήτων, γυάλινες
επιφάνειες
Δοσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
δοχεία 700ml

COSMETICAR C-6
Special nanotechnology
product that creates an
invisible film on the surface
repelling drops that leave
limescale residues.

pH: 5

Χρήση/Usage:

Application:
professional
dishwashing machines
Dosage:
undiluted
Packaging:
tank 700ml

TOUCHLESS ACTIVE FOAM
Ουδέτερο καθαριστικό υπερυψηλού αφρισμού με συστατικά
που δρουν και χωρίς τη χρήση
σφουγγαριού, αφαιρεί άμεσα
την αιθάλη και την ατμοσφαιρική ρύπανση χωρίς να αφαιρεί
το κερί. ∆ιατίθεται σε τρία χρώματα: μπλε, κόκκινο, κίτρινο.

Neutral ultrahigh foam
cleaning product with
ingredients that clean without
using a sponge. Removes
the smoke and air pollution
without affecting the wax.
Available in three colors: blue,
red, yellow.

Εφαρμογή:
εξωτερικές επιφάνειες
αυτοκινήτων, επαγγελματικά
πλυντήρια αυτοκινήτων
Δοσολογία:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχεία 10Lt, 20Lt

Application:
exterior car surfaces,
professional car washing
machines
Dosage:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Packaging:
tank 10Lt, 20Lt

COSMETICAR C-7
pH: 8

Χρήση/Usage:

TIRE POLISH

COSMETICAR C-8

Μείγμα από σιλικόνες και
γλυκερίνη για τη γυαλάδα
του ελαστικού. Προσφέρει τα
πλεονεκτήματα της σιλικόνης
με την μακροζωία και την αναζωογόνηση της φαρμακευτικής
γλυκερίνης.

Mixture of silicones and
glycerine for tire polishing.
It offers the advantages of
silicone with the longevity
and rejuvenation of
pharmaceutical glycerine.

Εφαρμογή:
λάστιχα αυτοκινήτων
Δοσολογία:
25-100% (250ml/Lt - αυτούσιο)
Συσκευασία:
δοχεία 10Lt

Application:
car tires
Dosage:
25-100% (250ml/Lt - undiluted)
Packaging:
tank 10Lt

pH: 7

Χρήση/Usage:
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MOTOR

COSMETICAR C-9

Ειδικό καθαριστικό χώρου
κινητήρα που καθαρίζει
σε βάθος από λάδια και
βρομιές χωρίς να επηρεάζει
τα αλουμινένια εξαρτήματα και
να λευκαίνει τα πλαστικά μέρη.

Special engine cleaning
product. Removes oil and
dirt without affecting
aluminum and the plastic
parts.

Εφαρμογή:
μηχανές αυτοκινήτων
Δοσολογία:
10-20% (100-200ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχεία 10Lt, 20Lt

Application:
car engines
Dosage:
10-20% (100-200ml/Lt)
Packaging:
tank 10Lt, 20Lt

pH: 13

Χρήση/Usage:

GURU

COSMETICAR C-10

Υπερσυμπυκνωμένο καθαριστικό πρόπλυσης οχημάτων,
εξαιρετικά αποτελέσματα
απομάκρυνσης όλων των
ρύπων χωρίς τρίψιμο πολύ
οικονομικό λόγω υψηλής
αραίωσης. Κατάλληλο
για ζάντες και μαρσπιέ.

Highly concentrated cleaning
product for prewash. Removes
all kind of residues with no
rubbing. Very economical due
to high dilution. Suitable
for rims and sills.

Εφαρμογή:
εξωτερικές επιφάνειες
αυτοκινήτων, επαγγελματικά
πλυντήρια αυτοκινήτων
Δοσολογία:
2-5% (20-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt, 20Lt

Application:
exterior car surfaces,
professional car washing
machines
Dosage:
2-5% (20-50ml/Lt)
Packaging:
tank 10Lt, 20Lt

pH: 13

Χρήση/Usage:

CARPET L.F.
Ουδέτερο προϊόν για το βιολογικό καθαρισμό των υφασμάτινων επιφανειών στο σαλόνι
του αυτοκινήτου, είναι χαμηλού
αφρισμού και δουλεύει
με μηχανή spray extraction.

Εφαρμογή:
πατάκια, ταπετσαρίες,
καθίσματα αυτοκινήτων
Δοσολογία:
5-10% (50-100ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχεία 5Lt, 10Lt

COSMETICAR C-11
Neutral product for biological
cleaning of textile surfaces
in car interior. Low foaming
and works with machine spray
extraction.

pH: 7

Χρήση/Usage:

Application:
carpets, car interior, car seats
Dosage:
5-10% (50-100ml/Lt)
Packaging:
tank 5Lt, 10Lt

SCENT
Υπερσυμπυκνωμένο υδατοδιαλυτό αρωματικό χώρων χωρίς
να λεκιάζει τις επιφάνειες.

COSMETICAR C-12
Highly concentrated water
soluble freshner. properties
without stain surfaces.

pH: 6

Χρήση/Usage:
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Εφαρμογή:
εσωτερικό αυτοκινήτων
Δοσολογία:
30-100% (300ml/Lt - αυτούσιο)
Συσκευασία:
δοχεία 700ml, 5Lt

Application:
car interior
Dosage:
30-100% (300ml/Lt - undiluted)
Packaging:
tank 700ml, 5Lt

95

96

97

somethink*

