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  ΠΡΟΪΟΝ           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

acidrop 541 όξινο καθαριστικό  δοχεία 30 kg 

acidrop 620 όξινο καθαριστικό δοχεία 30 kg 

acidrop 747   όξινο καθαριστικό για C.I.P. δοχεία 34 kg 

acidrοp 768 αδρανοποιημένο υδροχλωρικό οξύ δοχεία 30 kg 

acifoam 542 όξινο καθαριστικό υψηλού αφρισμού δοχεία 25 kg 

alcacip ενισχυτικό αλκαλικών καθαριστικών δοχεία 25 kg 

alcades 232 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο δοχεία 25 kg 

alcades 233 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο δοχεία 25 kg 

alcades 251 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο, για C.I.P. δοχεία 30 kg 

alcades 255 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο, για C.I.P. δοχεία 30 kg 

alcades 331 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο με διαβρέκτες σάκοι  25 kg 

alcades 351 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο μηδέν αφρισμού σάκοι  25 kg 

alcades 352 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο για C.I.P, αλουμίνιο δοχεία 30 kg 

alcafoam 197 καθαριστικό υψηλού αφρισμού δοχεία 25 kg 

alcafoam 231 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο, υψηλού αφρισμού δοχεία 25 kg 

alcafoam 235 καθαρισμός και υγιεινή με ενεργό χλώριο, υψηλού αφρισμού δοχεία 25 kg 

alcafoam 360 ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό σε σκόνη σάκοι  25 kg 

alcafoam 615 καθαριστικό υψηλού αφρισμού, αλουμίνιο δοχεία 25 kg 

alcafoam 700 αλκαλικό καθαριστικό για φούρνους δοχεία 35 kg 

alcafoam 710 αλκαλικό καθαριστικό για φούρνους σάκοι  25 kg 

alcalit 110 αλκαλικό καθαριστικό C.I.P. μίας φάσης δοχεία 35 kg 

alcalit 118 αλκαλικό καθαριστικό C.I.P. μίας φάσης δοχεία 30 kg 

alcalit 222 αλκαλικό καθαριστικό C.I.P. μίας φάσης δοχεία 35 kg 

alcalit 223 αλκαλικό καθαριστικό C.I.P. μίας φάσης δοχεία 35 kg 

alcalit 224 αλκαλικό καθαριστικό C.I.P. μίας φάσης δοχεία 35 kg 

alcalit 226 αλκαλικό καθαριστικό παστεριωτήρων, μίας φάσης δοχεία 35 kg 

alcalit 227 αλκαλικό καθαριστικό C.I.P. μίας φάσης δοχεία 35 kg 



 

  ΠΡΟΪΟΝ           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

alcalit 321 αλκαλικό  καθαριστικό C.I.P, για αλουμίνιο  δοχεία 25 kg 

alcanet όξινο καθαριστικό για πλυντήρια φιαλών 19lt  δοχεία 13 kg         

alcaper ενισχυτικό αλκαλικών καθαριστικών  σάκοι  25 kg 

alcaper extra ενισχυτικό αλκαλικών καθαριστικών,υγρό  δοχεία 25 kg 

alcasoap ουδέτερο υγρό σαπούνι  δοχεία 25 kg 

alcasept καθαριστικό και υγιεινή με QAC’s, υψηλού αφρισμού δοχεία 25 kg 

astral kloron υγιεινή με ενεργό χλώριο δοχεία 25 kg 

ecodip A μη ιωδιούχο εξυγιαντικό για μαστούς αγελάδων δοχεία 10 kg 

ecoquat καθαριστικό και υγιεινή με QAC’s δοχεία 25 kg 

ecosoft αλκαλικό καθαριστικό για μεμβράνες υπερδιήθης σάκοι  25 kg 

ecosoft 410 υγιεινή με στερεό ενεργό χλώριο σάκοι  25 kg 

ecosoft acid όξινο καθαριστικό για μεμβράνες υπερδιήθησης δοχεία 25 kg 

ecosoft buffer μέτρια αλκαλικό καθαριστικό για μεμβράνες υπερδιήθησης σάκοι  25 kg 

ecosoft kloron χλωριωμένο καθαριστικό για μεμβράνες υπερδιήθησης δοχεία 25 kg 

ecosoft liquid αλκαλικό καθαριστικό για μεμβράνες υπερδιήθησης δοχεία 25 kg 

decosoft neutral ουδέτερο καθαριστικό για μεμβράνες υπερδιήθησης σάκοι  25 kg 

destral handsoap κρεμοσάπουνο με διγλυκονική χλωρεξιδίνη δοχεία 10 kg 

ecosoft SAN απολυμαντικό για μεμβράνες υπερδιήθησης σάκοι  25 kg 

decosoft DET ενισχυτικό πλύσης σε μεμβράνες υπερδιήθησης δοχεία 25 kg 

defix                     αλκαλικός καθαρισμός με ψεκασμό σάκοι 25 kg 

lavanet καθαριστικό χεριών δοχεία 10 kg 

multi cleaner καθαριστικό δαπέδων και επιφανειών δοχεία 25 kg 

neodes 100 αλκαλικό καθαριστικό παστεριωτήρων σάκοι  25 kg 

neodes 150 πλήρες απορρυπαντικό για τα μπάνια καυστικής σάκοι  25 kg 

neodes 200 πρόσθετο στα μπάνια της καυστικής σάκοι  25 kg 

neodes 300 καθαριστικό φιαλών με άλατα και σκουριές δοχεία 25 kg 

neodes 350 πρόσθετο στα μπάνια της καυστικής δοχεία 25 kg 

neodes 400 καθαριστικό προβληματικών φιαλών σάκοι 25 kg 

neodes 500 πρόσθετο στις ζώνες ξεπλύματος δοχεία 25 kg 

neodes 600 αντιαφριστικό για αλκαλικά διαλύματα δοχεία 25 kg 

neodes 717 όξινο καθαριστικό για ζυθοποιίες δοχεία 30 kg 

neodes 750 απομάκρυνση ζυθόπετρας δοχεία 30 kg 



 

  ΠΡΟΪΟΝ           ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

neodes 800 λίπανση ταινιών μεταφοράς με σκαφάκι δοχεία 25 kg 

neodes 821 καθαριστικό συστημάτων λίπανσης δοχεία 25 kg 

neodes 900 λίπανση ταινιών μεταφοράς με ψεκασμό δοχεία 25 kg 

neodes 910 λίπανση ταινιών μεταφοράς με ψεκασμό δοχεία 25 kg 

neolube 010 λίπανση ταινιών μεταφοράς χάρτινης συσκευασίας δοχεία 25 kg 

neolube 011 συνθετικό λιπαντικό ταινιών μεταφοράς δοχεία 25 kg 

neolube 012 συνθετικό λιπαντικό ταινιών μεταφοράς δοχεία 25 kg 

novoril 1047 υπεροξείδιο του υδρογόνου δοχεία 30 kg 

presoft αποσμητικό για ανοικτούς και κλειστούς χώρους δοχεία 18 kg 

septanol  καθαριστικό με τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου δοχεία 25 kg 

septoforte 10 απολυμαντικό με QAC’s δοχεία 25 kg 

septoforte 20 καθαριστικό και απολυμαντικό με ενεργό χλώριο δοχεία 25 kg        

septoforte 30 καθαριστικό και απολυμαντικό με διαβρέκτες & QAC’s δοχεία 25 kg 

septoforte HAND 40 απολυμαντικό με αλκοολούχο διάλυμα δοχεία  8  kg 

septoforte OXY 50 απολυμαντικό με υπεροξικό οξύ 5% δοχεία 30 kg 

septoforte OXY 150 απολυμαντικό με υπεροξικό οξύ 15% δοχεία 30 kg 

supracid 1162 αδρανοποιημένο οργανικό οξύ και για χαλκό δοχεία 25 kg 

suprafoam ACID όξινο καθαριστικό με λεπτό στρώμα αφρού δοχεία 30 kg 

supragel  1292 αλκαλικό καθαριστικό με λεπτό στρώμα αφρού δοχεία 25 kg 

speedy πάστα καθαρισμού χεριών   δοχεία   4 kg 

αντιαφριστικό αντιαφριστικό       δοχεία 25 kg 

 


