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 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΒΟΘΡΩΝ 

4 Chemical Products - Cleaning Solutions

  Κωδ. 90041
  Βάρος/ Όγκος 5 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 29,50
  Τιμή/ Lt 5,90  

Ferol Green
Φιλικό στο χρήστη & στο περιβαλλον.

Υγρός διαλύτης καθαρισμού & απόφραξης βόθρων   
Κατάλληλο για απορροφητικούς & σηπτικούς βόθρους.  
Φιλικό στο χρήστη & στο περιβάλλον. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Ferol Green  η χημική εξέλιξη, 
ένα σύγχρονο προϊόν για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των 
απορροφητικών αλλά και των σηπτικών βόθρων από τα λίπη 
και τις άλλες οργανικές ακαθαρσίες. Διαλύει τα λύματα που 
συσσωρεύονται βαθιά στο έδαφος, στον πυθμένα του βόθρου, και 
κάνει το έδαφος και τα τοιχώματα του βόθρου πιο απορροφητικά. 
Με αυτόν τον τρόπο ο βόθρος συντηρείται καθαρός και χρειάζεται 
λιγότερες εκκενώσεις. Φιλικό για το χρήστη και το περιβάλλον, 
με σταθερή δράση. Το Ferol Green δεν αποσυντίθεται, δεν 
αδρανοποιείται, δεν αλλοιώνεται η σύστασή του με το πέρασμα του 
χρόνου και για όσο παραμένει μέσα στο βόθρο.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Υγρό προϊόν εύκολο στη χρήση. Προστίθεται αυτούσιο στα 

φρεάτια πού καταλήγουν στο βόθρο.
•  Έχει σταθερή δράση όλη την χρονική περίοδο που παραμένει μέσα 

στο βόθρο, διαλύοντας λύματα στον πυθμένα και τα τοιχώματα.
•  Σύγχρονο προϊόν, με σταθερή δράση, φιλικό στο χρήστη και χωρίς 

περιβαλλοντική επιβάρυνση και κατάλοιπα. 
•  Αποτελεσματική και οικονομική λύση για την απόφραξη, τον 

καθαρισμό αλλά και τη συντήρηση των απορροφητικών και 
σηπτικών βόθρων χωρητικότητας 8-10 m3. 
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  Κωδ. 90115
  Βάρος/ Όγκος 5 kg
  Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 27,95
  Τιμή/ Lt 5,59

  Κωδ. 90042
  Βάρος/ Όγκος 5 kg
  Συσκ./ Κιβ. 4
  Τιμή/ Τεμ. 24,30
  Τιμή/ Lt 4,86

Ferol Plus
Αποφρακτικό - καθαριστικό υγρό βόθρων & αποχετεύσεων. 
Κατάλληλο για απορροφητικούς & σηπτικούς βόθρους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Ferol Plus είναι διαλύτης που χρησιμοποιείται για 
την απόφραξη και τον καθαρισμό  των απορροφητικών και σηπτικών βόθρων. Η 
δράση του είναι άμεση και αποτελεσματική και προστίθεται αυτούσιο στα φρεάτια 
που καταλήγουν στο βόθρο. Διαλύει τα συσσωρευμένα και στερεοποιημένα 
λίπη. Περιορίζει τις δαπανηρές εκκενώσεις καθώς και τις δυσάρεστες οσμές, 
απελευθερώνοντας τα στερεοποιημένα λίπη από οργανικά κατάλοιπα και 
αποκαθιστώντας την πορώδη υφή του εδάφους. Έτσι, αποφεύγουμε την 
υπερχείλιση του βόθρου και τις συχνές και δαπανηρές εκκενώσεις. Το Ferol Plus, 
επειδή είναι βαρύτερο από το νερό φτάνει γρήγορα στον πυθμένα με αποτέλεσμα 
να ενεργεί άμεσα επιτυγχάνοντας έτσι γρήγορα την απόφραξη. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Υγρό προϊόν εύκολο στη χρήση.
•  Έχει σταθερή δράση όλη τη χρονική περίοδο που παραμένει  

μέσα στο βόθρο, διαλύοντας λύματα στον πυθμένα.
• Αποτελεσματική και οικονομική λύση για την απόφραξη,
 τον καθαρισμό αλλά και την συντήρηση βόθρων.
Δοχείο 5kg για βάθος 10 - 12m³

Clean Pit Plus
Αποφρακτικό - καθαριστικό υγρό βόθρων & αποχετεύσεων. 
Κατάλληλο για απορροφητικούς & σηπτικούς βόθρους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Clean Pit είναι διαλύτης που χρησιμοποιείται 
για την απόφραξη και τον καθαρισμό των απορροφητικών και των σηπτικών 
βόθρων. Η δράση του είναι άμεση και αποτελεσματική. Διαλύει τα συσσωρευμένα 
και στερεοποιημένα λίπη. Περιορίζει τις δαπανηρές εκκενώσεις καθώς και τις 
δυσάρεστες οσμές, απελευθερώνοντας τα στερεοποιημένα λίπη από οργανικά 
κατάλοιπα  και αποκαθιστώντας την πορώδη υφή του εδάφους. Έτσι αποφεύγουμε 
την υπερχείλιση του βόθρου και τις συχνές και δαπανηρές εκκενώσεις. Το Clean 
Pit Plus επειδή είναι βαρύτερο από το νερό φτάνει γρήγορα στον πυθμένα με 
αποτέλεσμα να ενεργεί άμεσα επιτυγχάνοντας έτσι γρήγορα την απόφραξη. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Υγρό προϊόν εύκολο στη χρήση. Προστίθεται αυτούσιο  

στα φρεάτια που καταλήγουν στο βόθρο.
•  Έχει σταθερή δράση όλη την χρονική περίοδο που παραμένει  

μέσα στο βόθρο, διαλύοντας λύματα στον πυθμένα.
•  Αποτελεσματική και οικονομική λύση για την απόφραξη,  

τον καθαρισμό αλλά και τη συντήρηση των απορροφητικών  
και σηπτικών βόθρων χωρητικότητας έως 10m3.
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Toilet Cleaner
Ισχυρό καθαριστικό τουαλέτας. Απομακρύνει 
πουρί, άλατα, σκουριά, οργανικές επικαθίσεις.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καθαρίζει το πουρί και τους 
λεκέδες από την τουαλέτα χωρίς να δημιουργεί φθορά και 
αναθυμιάσεις. Γρήγορης δράσης όξινο ισχυρό καθαριστικό για  
την απομάκρυνση από πουρί - άλατα - ασβεστίου- σκουριάς.  
Διαλύει και εξαλείφει τα άλατα και τους οργανικούς ρύπους 
από την λεκάνη της τουαλέτας. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Διαλύει τα άλατα και τις οργανικές επικαθίσεις που 

συσσωρεύονται στη λεκάνη και βοηθάει στην εύκολη 
απομάκρυνση τους με την συνηθισμένη πίεση του νερού.

•  Αφαιρεί τα άλατα και τη σκουριά.
•  Δεν δημιουργεί αναθυμιάσεις.
•  Δεν προκαλεί φθορά στις σωληνώσεις.
•  Φρεσκάρει την ατμόσφαιρα του μπάνιου.
•  Εξασφαλίζει καθαριότητα και υγιεινή.
•  Με ευχάριστο άρωμα που διαρκεί. 
•  Ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Νο 2001
Καθαρίζει & εξαφανίζει τις 
δυσάρεστες οσμές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Προϊόν διπλής δράσης, καθαριστικό 
και απολυμαντικό που χρησιμοποιείται 
σε αποχετεύσεις, σιφόνια, νιπτήρες, 
νεροχύτες, κάδους απορριμμάτων 
κ.α. Με ειδικές ενεργές ουσίες και 
απολυμαντικά πρόσθετα, που δρούν 
πάνω στις οργανικές επικαθίσεις, 
καθαρίζοντας και εξαφανίζοντας τις 
δυσάρεστες οσμές. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα 

δραστικό, εξαφανίζει τις δυσάρεστες 
οσμές από τις σωληνώσεις.

•  Αφήνει το χώρο με ευχάριστη ελαφριά 
μυρωδιά φρεσκάδας που διαρκεί.

First
Καθαριστικό υγρό για άλατα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Το First είναι ειδικό καθαριστικό για 
επιφάνειες μπάνιου και κουζίνας  που 
βρέχονται  συχνά από νερά: όπως 
νιπτήρες, νεροχύτες, μπανιέρες, λεκάνες, 
πλακάκια τοίχων, βρύσες κλπ. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και άριστα 

αποτελέσματα σε εγχρώμους και 
μικτούς λεκέδες αλάτων νερού και 
λιπαρών  συστατικών.

•  Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες και είναι 
ιδανικό για συχνό καθαρισμό.

• Δίνει λάμψη και διάρκεια καθαρισμού.
•  Προστατεύει τις επιφάνειες από τη 

συχνή επανακάθιση των αλάτων και τη 
διάβρωση που δημιουργείται.

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΠΑΝΙΟΥ (WC) 

6 Chemical Products - Cleaning Solutions

  Κωδ. 90074
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,10
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90651
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,65
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90113 90095
  Βάρος/ Όγκος 500ml 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 2,95 8,85
  Τιμή/ Lt - 2,95

ΝΈΟ

SPRAY
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  Κωδ. 90206 90015
  Βάρος/ Όγκος 500ml 1 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 20 12
  Τιμή/ Τεμ. 3,75 5,20
  Τιμή/ Lt - -

  Κωδ. 90035 90059
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt 3 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,65 12,45
  Τιμή/ Lt - 4,15

Stops Glogging
Πανίσχυρο αποφρακτικό υγρό σωληνώσεων 
αποχετευτικού δικτύου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Διαλύει εύκολα και γρήγορα τρίχες, 
χαρτιά, αποφάγια, πανιά, πουρί και ακαθαρσίες που έχουν οι 
σωληνώσεις σε νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες και νεροχύτες. 
Χρησιμοποιείται μόνο σε σωληνώσεις κατάλληλες για αποχετευτικό 
δίκτυο όπως πολυαιθυλενίου, PVC, χαλκού, μόλυβδου, ορείχαλκου.   
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
• Άμεση δράση ξεβουλώνει σε 5 λεπτά. 
• Μπορεί να αποφράξει σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις. 
• Αποσυνθέτει αμέσως όλες τις οργανικές ουσίες.
• Διαλύει αμέσως υπολείμματα τροφών, χαρτιά, πανιά, τρίχες.
• Καταργεί τα μηχανικά μέσα, βεντούζες,ατσαλίνες κ.α.
•  Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και άμεση απόφραξη τη 

στιγμή που το χρειάζεστε.

Top Action
Ήπιο αποφρακτικό & καθαριστικό υγρό 
σωληνώσεων. Χωρίς αναθυμιάσεις.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ήπιο αποφρακτικό και καθαριστικό 
για όλες τις σωληνώσεις μπάνιου και κουζίνας . Συνίσταται και 
ως βοηθητικό προϊόν συντήρησης και καθαριότητας δικτύων. 
Μαλακώνει τα λίπη και τις οργανικές επικαθίσεις από σωληνώσεις 
κουζίνας και τουαλέτας, νιπτήρες, μπάνια, λεκάνες και βοηθάει στην 
εύκολη απομάκρυνση τους με τη συνηθισμένη πίεση του νερού. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Χωρίς αναθυμιάσεις.
• Κατάλληλο για σπιράλ σωληνώσεις (εύκαμπτες).
• Δεν προκαλεί φθορά στις σωληνώσεις. 
•  Καθαρίζει και απομακρύνει δύσκολες και  

επίμονες επικαθίσεις, αποφράζει δίκτυα. 
•  Αποτελεσματικό και οικονομικό στις προτεινόμενες  

δόσεις χρήσης, χρόνος δράσης 20’ λεπτά.
•  Ιδανικό για χώρους εστίασης και επαγγελματικές κουζίνες  

που πέφτουν συστηματικά λίπη και οργανικά λύματα.
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ΔΩΡΟ 
1 ανταλ/κό 

500gr

Magic Air
Βιοδιασπώμενο καθαριστικό 
air condition.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό 
καθαριστικό υγρό για τα φίλτρα και τα 
στοιχεία (κυψελών) του air condition. 
Απαραίτητο για τον καθαρισμό, την 
προστασία και υγιεινή των χώρων που 
επιβαρύνονται καθημερινά από την 
ανακύκλωση του αέρα μέσα από τα 
φίλτρα του air condition. Απαλλάσσει 
από συσσωρευμένους ρύπους σκόνης, 
μικροβίων και τις δυσάρεστες οσμές 
καπνιάς από τσιγάρα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Περιέχει απολυμαντικό παράγοντα.
•  Απαραίτητο για τον καθαρισμό  

και την υγιεινή των χώρων.
•  Δεν περιέχει αλλεργιογόνες  

ουσίες και άρωμα.

Humidity Stop

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το προϊόν 
HUMIDITY STOP - συσκευή φορητού 
αφυγραντήρα με ανταλλακτικό, είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικό, οικονομικό 
και εύκολο στη χρήση. Απλά τοποθετείτε 
το δοχείο εκεί που θέλετε να αφαιρέσετε 
υγρασία. Δημιουργεί συνθήκες μείωσης 
των δυσάρεστων οσμών και της 
βαριάς ατμόσφαιρας στο χώρο που 
προκαλείται από την υγρασία και τους 
μικροοργανισμούς που μπορούν να 
αναπτυχθούν. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Πολύ αποτελεσματικό στην αφαίρεση της
 υγρασίας και την υγρασία των οσμών.
• Ικανότητα αφύγρανσης 30m².
• Μειώνει έως 40% την υγρασία του χώρου.
• Εύκολη μετακίνηση και οικονομία.
• Αποτρέπει την ανάπτυξη της μούχλας.

 ΠΡΟΪΟΝΤΑ: AIR CONDITION - ΜΟΥΧΛΑΣ - ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

8 Chemical Products - Cleaning Solutions

Seven Plus
Καθαριστικό υπολειμμάτων 
μούχλας & υγρασίας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό 
υγρό καθαριστικό για λεκέδες από 
μούχλα και υγρασία. Έτοιμο για χρήση 
με ψεκαστήρα ασφαλείας, ιδανικό για 
όλα τα δύσκολα σημεία που  υπάρχουν 
τέτοιοι λεκέδες. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό  

και δραστικό.
•  Αντλία ελεγχόμενου αφρισμού,  

για εύκολο ξέβγαλμα.
•  Αποτρέπει την επανεμφάνιση της 

μούχλας για μεγάλο διάστημα.
•  Αντλία ασφαλείας ειδικών 

προδιαγραφών.

  Κωδ. 90056
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,20
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90610 90097
  Βάρος/ Όγκος 500ml 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,95 12,90
  Τιμή/ Lt - 4,30

  Κωδ. 90043 90044

  Βάρος/ Όγκος ΣΥΣΚΕΥΗ  - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

500gr 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

  Συσκ./ Κιβ. 8 15
  Τιμή/ Τεμ. 6,90 2,40
  Τιμή/ Lt - -

SPRAY

SPRAY
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Κόλλα P.V.C.
Plastic pipe cement.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κόλλα 
βαρέως τύπου πλαστικών σωλήνων 
P.V.C. ύδρευσης και αποχέτευσης και 
εξαρτημάτων από P.V.C. Η πυκνότητα 
της κόλλας επιτρέπει την πλήρωση 
των διάκενων των σωλήνων που 
παρουσιάζονται κατά το μοντάρισμα των 
εξαρτημάτων και έχει ως αποτέλεσμα την 
άρρηκτη συγκόλληση τους. Δημιουργεί 
ισχυρότατο σύνδεσμο μεταξύ σωλήνων 
και εξαρτημάτων. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Μεγάλη συγκολλητική δύναμη.  
• Δεν στεγνώνει αμέσως έτσι ώστε 
 να προλάβουμε τυχόν διορθώσεις.
• Διαθέτει ενσωματωμένο σφαιροειδές 
 πινέλο που δεν μαδάει.

  Κωδ. 99011 99013 99014 99016
  Χρώμα Γκρι Διάφανο Γκρι Διάφανο
  Βάρος/ Όγκος 250ml 250ml 500ml 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 20 20 15 15
  Τιμή/ Τεμ. 3,30 3,30 5,45 5,45
  Τιμή/ Lt - - - -

Antifrost  
-36°C + 105°C
Αντιπαγωτικό & Αντιθερμικό 
υγρό για ηλιακούς θερμοσίφωνες 
& κλειστών κυκλωμάτων 
με αντιδιαβρωτικούς και 
αντισκουριακούς παράγοντες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αντιψυκτικό 
κλειστού κυκλώματος για την προστασία από 
την παγωνιά κατά τους χειμερινούς μήνες 
και την αποδοτικότερη κυκλοφορία του 
υγρού στο κλειστό κύκλωμα. Αποτρέπει την 
εκδήλωση των ακραίων φάσεων του νερού 
(δημιουργία πάγου το χειμώνα και βρασμού 
το καλοκαίρι). Εμποδίζει την υπερθέρμανση 
που προκαλείται από τα άλατα του νερού 
και η δράση του εξακολουθεί ανεξαρτήτως 
καιρικών συνθηκών, για όλο το χρόνο. Προϊόν 
κατάλληλο για ηλιακούς θερμοσίφωνες 
ψυγεία αυτοκινήτων–φορτηγών-μότο (δεν 
καταστρέφει τα κολλάρα). 

  Κωδ. 90403 90082 90617 90619
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt 3 Lt 5 Lt 20 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4 4 1
  Τιμή/ Τεμ. 4,15 10,50 16,50 58,00
  Τιμή/ Lt - 3,50 3,30 2,90

Antifreeze Red  
-12°C + 102°C
Αντιπαγωτικό & Αντιθερμικό 
υγρό για ηλιακούς θερμοσίφωνες 
& κλειστών κυκλωμάτων 
με αντιδιαβρωτικούς και 
αντισκουριακούς παράγοντες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αντιψυκτικό 
κλειστού κυκλώματος για την προστασία από 
την παγωνιά κατά τους χειμερινούς μήνες 
και την αποδοτικότερη κυκλοφορία του 
υγρού στο κλειστό κύκλωμα. Αποτρέπει την 
εκδήλωση των ακραίων φάσεων του νερού 
(δημιουργία πάγου το χειμώνα και βρασμού 
το καλοκαίρι). Εμποδίζει την υπερθέρμανση 
που προκαλείται από τα άλατα του νερού 
και η δράση του εξακολουθεί ανεξαρτήτως 
καιρικών συνθηκών, για όλο το χρόνο. Προϊόν 
κατάλληλο για ηλιακούς θερμοσίφωνες 
ψυγεία αυτοκινήτων–φορτηγών-μότο (δεν 
καταστρέφει τα κολλάρα). 

  Κωδ. 90004 90047 90080 90081
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt 3 Lt 5 Lt 20 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4 4 1
  Τιμή/ Τεμ. 3,30 8,40 13,25 46,00
  Τιμή/ Lt - 2,80 2,65 2,30
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  Κωδ. 90008 90052 90009
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3Lt 5Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,10 7,95 12,25
  Τιμή/ Lt - 2,65 2,45

  Κωδ. 90456 90183
  Βάρος/ Όγκος 750ml 3,5Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 7,50 28,00
  Τιμή/ Lt 10,00 8,00

K-38
Καθαριστικό υγρό για φυσικές πέτρες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό όξινο καθαριστικό που 
απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα 
από τις φυσικές πέτρες ΚΑΡΥΣΤΟΥ - ΠΗΛΙΟΥ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ. 
Χρησιμοποιείται για να καθαρίσει και να προετοιμάσει την 
επιφάνεια για αδιαβροχοποίηση ή βάψιμο.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Καθαρίζει δύσκολους και επίμονους ρύπους από ανόργανα 

υλικά όπως άλατα, λάσπες, σκουριές.
• Αφαιρεί υπολείμματα τσιμέντου από την αρμολόγηση. 
• Καθαρίζει οργανικές βρωμιές από μούχλα και φυτά.
• Έχει γρήγορη δράση.

Dream Stone
Βερνίκι πέτρας εμποτισμού (Σατινέ).
Συμπυκνωμένο με μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Dream Stone είναι ακρυλικό άχρωμο 
βερνίκι εμποτισμού σε σατινέ φινίρισμα, για εξωτερική χρήση, 
για επιφάνειες από φυσικές και τεχνητές πέτρες. Προστατεύει και 
διακοσμεί πορώδη φυσικά υλικά, όπως φυσικές και τεχνητές πέτρες, 
τούβλα διακοσμητικά κ.α. δομικά υλικά, καθώς και αρμούς των 
πλακόστρωτων δαπέδων. Εξαιρετικά ανθεκτικό στη βροχή, το χιόνι, την 
αλμύρα και την ηλιακή ακτινοβολία. Δεν κιτρινίζει και δεν ξεφλουδίζει.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Μεγάλη αντοχή στο χρόνο.
• Ζωντανεύει τα φυσικά χρώματα των πετρών και 
 δίνει το αποτέλεσμα του μόνιμα βρεγμένου. 
• Συντηρεί τις πέτρες και εμποδίζει τη διάβρωση από τις
 καιρικές συνθήκες και τη χρήση.
• Προσδίδει στην επιφάνεια - πέτρες και αρμούς - άριστη
 στεγανότητα των πόρων του και την αντοχή στην υγρασία.
• Εμποδίζει τη διείσδυση ρύπων και αλάτων του νερού,
 δημιουργεί μερική αδιαβροχοποίηση.
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Pool Cleaner
Καθαριστικό υγρό 
κεραμικών πλακιδίων, 
αρμών και εποξειδικών 
δαπέδων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Συμπυκνωμένο καθαριστικό υγρό 
με νέα ισχυρότερη σύνθεση, 
άοσμο και χωρίς αναθυμιάσεις. 
Ιδανικό για τα πλακάκια και τους 
αρμούς της πισίνας. Για εποχική 
και περιοδική συντήρηση, όταν 
αδειάζει. Κατάλληλο ακόμη και για 
τις πισίνες με εποξειδικά δάπεδα. 
Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες και 
ξαναζωντανεύει τα χρώματα της 
επιφάνειας. 

  Κωδ. 90653 90654 90655
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt 5 Lt 20 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4 1
  Τιμή/ Τεμ. 4,10 16,50 57,00
  Τιμή/ Lt - 3,30 2,85

G-50
Συμπυκνωμένο ισχυρό 
όξινο καθαριστικό 
οξειδώσεων  
& επικαθίσεων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το 
G-50 είναι ιδανικό για την εξάλειψη 
πολλών ανόργανων επικαθήσεων 
και οξειδώσεων. Αναμφίβολα η 
κυριότερη ιδιότητα του  G-50 είναι το 
ότι είναι συμπυκνωμένο, ιδιότητα που 
του επιτρέπει τη χρήση με μεγάλες 
αραιώσεις. Η παρουσία αναστολέων 
διάβρωσης, που περιέχονται στο 
προϊόν, του επιτρέπει τη χρήση σε 
όλες τις περιπτώσεις, εκτός από 
αλουμίνιο. 

  Κωδ. 90656 90657
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt 3 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,70 12,00
  Τιμή/ Lt - 4,00

  Κωδ. 90396 90313 90397 90395
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt 3 Lt 5 Lt 20 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4 4 1
  Τιμή/ Τεμ. 2,95 7,50 11,75 41,00
  Τιμή/ Lt - 2,50 2,35 2,05

K-16
Ισχυρό καθαριστικό υγρό κεραμικών 
πλακιδίων & αρμών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Iσχυρό όξινο υγρό καθαρισμού 
κεραμικών πλακιδίων και αρμών. Αφαιρεί και απομακρύνει 
υπολείμματα αρμοστόκων, τσιμέντου, σοβάδων και άλλων 
οικοδομικών υλικών από κεραμικές επιφάνειες. Κατάλληλο και 
για καθαρισμό άλλων δύσκολων οργανικών και ανόργανων 
λεκέδων όπως λάδια και λιπαρούς λεκέδες, καπνιά, άλατα, 
πλαστικά χρώματα και σκουριές από κεραμικές επιφάνειες 
και αρμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ιδανικό μέσο 
αφαίρεσης και καθαρισμού οικοδομικών υλικών σε πλακάκια, 
μετά από εργασίες επισκευών και συντήρησης.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Καθαρίζει πλακάκια και αρμούς και επαναφέρει 
 την αρχική όψη της επιφάνειας, χωρίς να διαβρώνει 
 την κεραμική επιφάνεια.
• Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες και επικαθήσεις.  
• Αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ  
& ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
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  Κωδ. 90085 90091
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,80 10,20
  Τιμή/ Lt - 3,40

K-150
Βελτιωτικό γαλάκτωμα κόλλας  
πλακιδίων & αρμόστοκων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Γαλάκτωμα ακρυλικής ρητίνης 
για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων. Κατάλληλο για βελτιωτικό σε κόλλες 
πλακιδίων και αρμόστοκους τσιμεντοειδούς βάσης. Βελτιώνει την 
ελαστικότητα, την πρόσφυση και τη στεγανότητα. Αποτρέπει την 
αποκόλληση των πλακιδίων από όλες τις επιφάνειες, διότι αυξάνει 
την αντοχή της κόλλας σε τριβές, διαστολές. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Αυξάνει την ελαστικότητα και τη στεγανότητα του 

υποστρώματος με την κόλλα και έτσι η κόλλα απλώνεται 
ομοιόμορφα και δεν δημιουργεί κενά.

•  Προλαμβάνει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών από τις 
συστοδιαστολές της μεταβολής της θερμοκρασίας χειμώνα - 
καλοκαίρι.

•  Ενισχύει την αντοχή των επιφανειών από τη φθορά που 
δημιουργείται στις εξωτερικές επιφάνειες από το χρόνο και τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες.

•  Ιδανικό για επενδύσεις πλακιδίων που εκτίθενται μόνιμα στο νερό, 
όπως πισίνες, βεράντες, ταράτσες, πλυντήρια αυτοκίνητων κ.α.

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
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K-100
Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο γαλάκτωμα ακρυλικής 
ρητίνης για τη βελτίωση των ιδιοτήτων των τσιμεντοκονιαμάτων και 
ασβεστοκονιαμάτων. Βελτιώνει την ελαστικότητα, την πρόσφυση, την 
στεγανότητα των κονιαμάτων. Απόλυτα συμβατό με ασβέστη, τσιμέντο 
και αδρανή της Ελληνικής αγοράς. Δημιουργεί βελτιωμένο υπόστρωμα σε 
όλες τις επιφάνειες, για τις οικοδομικές εργασίες που θα ακολουθήσουν. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Συνδετικό παλιού και νέου υποστρώματος-ενισχύει
 την πρόσφυση των υποστρωμάτων.
• Στεγανοποιεί το σοβά τελικής στρώσης.
• Αυξάνει τη στεγανότητα των υποστρωμάτων. 
• Προλαμβάνει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών 
 από τις συστοδιαστολές της μεταβολής της
 θερμοκρασίας χειμώνα - καλοκαίρι.
• Ενισχύει την αντοχή των επιφανειών από τη φθορά που
 δημιουργείται στις εξωτερικές επιφάνειες από το χρόνο
 και τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
• Ενισχυτικό ασφαλτικών κονιαμάτων, μονωτικών ταρατσών
 και σοβάδων υψηλής αντοχής.

  Κωδ. 90019 90057 90520 90101
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3Lt 5Lt 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4 4 1
  Τιμή/ Τεμ. 3,60 9,15 14,40 50,40
  Τιμή/ Lt - 3,05 2,88 2,52
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Marble Care
Καθαριστικό υγρό για 
γυαλισμένα μάρμαρα, 
γρανίτες, μωσαϊκά, 
πλακάκια. Χωρίς ξέβγαλμα - 
με ουδέτερο Ph.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ουδέτερο 
καθαριστικό δαπέδων, ειδικά 
σχεδιασμένο για τον καθαρισμό 
δαπέδων υψηλής γυαλάδας, όπως 
γυαλισμένα μάρμαρα, γρανίτες, 
κεραμικά πλακάκια. Δεν χρειάζεται 
ξέβγαλμα. Αφήνει την επιφάνεια 
τελείως καθαρή από στίγματα, 
γραμμές και θαμπάδες.

  Κωδ. 90261 90050
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,65 9,30
  Τιμή/ Lt - 3,10

After
Αυτογυάλιστη παρκετίνη μαρμάρων,  
μωσαϊκών, γρανιτών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αυτογυάλιστη παρκετίνη για 
σκληρές επιφάνειες, πλούσια σε κερί και πολυμερή, ιδανική 
για το γυάλισμα μαρμάρων, μωσαϊκών, γρανιτών. Επαναφέρει 
τις πολυκαιρισμένες επιφάνειες, αναδεικνύοντας το φυσικό 
χρωματισμό τους. Είναι αντιολισθητικό και μόλις στεγνώσει 
γίνεται απολύτως διάφανο. Συνιστάται ιδιαίτερα σε παλιά 
μάρμαρα διότι επαναφέρει την χαμένη τους γυαλάδα. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Απλώνεται εύκολα, ομοιόμορφα και στεγνώνει γρήγορα.
•  Αναδεικνύει την επιφάνεια και προσφέρει ένα διακριτικό άρωμα.
•  Επαναφέρει τη χαμένη γυαλάδα σε φθαρμένες επιφάνειες.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & ΓΡΑΝΙΤΕΣ
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No 2002
Καθαριστικό υγρό για 
αγυάλιστα λευκά μάρμαρα. 
Αφαιρεί δύσκολους  
λεκέδες & σκουριές.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό 
όξινο καθαριστικό για ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ 
μάρμαρα. Το Νο 2002 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε αγυάλιστα 
μάρμαρα και μωσαϊκά κατόπιν 
δοκιμής. Αφαιρεί δύσκολους 
και πολυκαιρισμένους λεκέδες, 
εύκολα και γρήγορα χωρίς τρίψιμο 
επαναφέροντας την επιφάνεια στην 
αρχική της όψη. Ιδανικό να αφαιρεί 
σκουριές που δημιουργούνται από 
το πότισμα των γλαστρών, σκουριές  
από τα κάγκελα, επάνω στα μάρμαρα, 
καθώς και λεκέδες από λάδια, λίπη, 
άλατα κ.α.

  Κωδ. 90003 90049 90024
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3Lt 5Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,30 8,40 13,25
  Τιμή/ Lt - 2,80 2,65

  Κωδ. 90012 90051
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt 3 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 5,30 13,50
  Τιμή/ Lt - 4,50
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  Κωδ. 90950 90951
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,90 12,45
  Τιμή/ Lt - 4,15

Laminate Cleaner
Καθαριστικό υγρό για δάπεδα Laminate.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι είναι laminate δάπεδα και γιατί η 
διαδικασία καθαρισμού για το φυλλόμοφο δάπεδο είναι διαφορετική 
από τις άλλες επιφάνειες. Το laminate είναι συνθετικό δάπεδο που 
αποτελείται από πολλαπλές στρώσεις που στη συνέχεια ενώνονται με 
ειδική διαδικασία, η οποία είναι γνωστή ως επικάλυψη. Το φυλλόμοφο 
δάπεδο μπορεί να μοιάζει με ξύλο ή πέτρα με τη βοήθεια ενός applique 
στρώμα. Το στρώμα πυρήνα του laminate είναι κατασκευασμένο από 
ρητίνη μελαμίνης και ινών χαρτονιού. Ο καθαρισμός του θα πρέπει 
να γίνεται με ειδικό καθαριστικό που δεν διαβρώνει την επιφάνεια 
και στεγνώνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μην 
εμποτίζεται η επιφάνεια με νερό και να μην θέλει ξέβγαλμα με επιπλέον 
χρήση νερού. Εμείς κατασκευάσαμε ένα τέτοιο προϊόν που είναι μια 
καινοτομία ακόμα στην Ελληνική αγορά, το Laminate cleaner.  

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ουδέτερο καθαριστικό περιποίησης για τα 
laminate δάπεδα και άλλα συνθετικά και φυλλόμορφα δάπεδα. Αφαιρεί 
λεκέδες, αρωματίζει ελαφρά το χώρο και ξαναζωντανεύει τα χρώματα 
της επιφάνειας. Τα συστατικά του αφορούν τους ρύπους και δεν χαλάνε 
τις επιστρώσεις του δαπέδου, ούτε εισχωρούν στον πυρήνα του. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και εξατμίζεται εύκολα.    
•  Έχει ουδέτερο Ph.
•  Χαμηλού αφρισμού. 
•  Δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. 

xaris
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  Κωδ. 90036 90033 90038 90410
  Βάρος/ Όγκος 500ml 750ml 3 Lt 20 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 15 4 1
  Τιμή/ Τεμ. 6,45 6,95 19,35 117,00
  Τιμή/ Lt - - 6,45 5,85

  Κωδ. 90092 90060
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,20 10,65
  Τιμή/ Lt - 3,55

Teak Oil
Λάδι για teak & εξωτικά ξύλα.
Φυτικό λάδι  με φίλτρα UV.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικής επεξεργασίας άχρωμο φυσικό 
λάδι, ιδανικό για τη συντήρηση και φρεσκάρισμα των σκληρών 
ξύλινων επιφανειών εξωτερικών χώρων. Είναι ιδανικό για έπιπλα 
κήπου και βεράντας, για έπιπλα εσωτερικού χώρου φτιαγμένα 
από τικ, μαόνι και άλλα εξωτικά ξύλα, καθώς και για κάθε ξύλινη 
διακοσμητική κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ιδανικό 
για καταστρώματα σκαφών (deck) καθώς απορροφάται από το ξύλο, 
γεμίζει τους πόρους του, χωρίς να σχηματίζει φιλμ και εμποδίζει τη 
διείσδυση του νερού και του αλατιού, άρα εμποδίζει τη διάβρωση. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Φρεσκάρει άμεσα την όψη του ξύλου.
• Δεν χρειάζεται τρίψιμο μεταξύ δύο χεριών επίστρωσης. 
• Συντηρεί το ξύλο και εμποδίζει τη διάβρωση 
 από τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση.
• Αρίστη στεγανότητα πόρων και αντοχή στην υγρασία.
• Εμποδίζει τη διείσδυση ρύπων και νερού μέσα
 στο ξύλο, μερική αδιαβροχοποίηση. 
• Περιέχει αντηλιακά φίλτρα UV.

Teak Cleaner
Καθαριστικό για teak & εξωτικά ξύλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ελαφρά αλκαλικό καθαριστικό για 
επιφάνειες σκληρών ξύλων όπως teak, μαόνι, μερόντι κ.α. Καθαρίζει 
από επικαθίσεις αλάτων και ρύπων τις επιφάνειες και δεν δημιουργεί 
ραβδώσεις και κηλίδες. Αφήνει τις επιφάνειες καθαρές και τους 
πόρους απαλλαγμένους από ρύπους, για να δεχθούν τον εμποτισμό 
του λαδιού προστασίας (teak oil) και να συντηρηθούν σωστά. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Τα συστατικά του Teak Cleaner είναι φιλικά στη δομή του 

ξύλου και έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται το προϊόν για 
συχνούς καθαρισμούς χωρίς να γδέρνεται η επιφάνεια και να 
δημιουργούνται σχισίματα και αποχρωματισμοί. 

•  Είναι προϊόν υδατοδιαλυτό, φιλικό στο περιβάλλον και στο χρήστη, 
έχει εύκολη εφαρμογή, ξεβγάζεται εύκολα και αναζωογονεί το 
χρώμα και την υφή του ξύλου προστατεύοντάς το από τη φθορά 
των καιρικών συνθηκών.

SPRAY
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Νο 2004
Αφαιρετικό σκουριάς  
από μέταλλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Ισχυρό όξινο καθαριστικό σκουριάς 
από μεταλλικές επιφάνειες. Καθαρίζει 
και προετοιμάζει τη σκουριασμένη 
επιφάνεια για προστασία και βάψιμο. 
Μπορεί να αφαιρέσει τη βρωμιά και 
τις οξειδώσεις που έχουν σχηματιστεί 
από την υγρασία της ατμόσφαιρας, τη 
βροχή, τα άλατα. Αφαιρεί επίμονους 
λεκέδες από σκουριές που μπορεί να 
έχουν ποτίσει την επιφάνεια. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Καθαρίζει και προετοιμάζει τη  

σκουριασμένη επιφάνεια για βάψιμο. 
•  Γρήγορη δράση και άριστα  

αποτελέσματα σε σκουριές και άλατα. 
•  Αφαιρεί τις οξειδώσεις που έχουν 

σχηματιστεί από την υγρασία της 
ατμόσφαιρας.

  Κωδ. 90006 90061
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,65 9,75
  Τιμή/ Lt - 3,25

Alumin
Καθαριστικό υγρό για αλουμίνια.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Αποτελεσματικό 
προϊόν για τον καθαρισμό των επεξεργασμένων 
με ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίων όπως 
παράθυρα, παντζούρια, μπαλκονόπορτες. 
Αφαιρεί λεκέδες από καυσαέρια, άλατα 
νερού και διάφορες ξεραμένες επικαθίσεις, 
εύκολα και γρήγορα. Ιδανικό προϊόν για 
τον καθαρισμό αλουμινοκατασκευών 
αμέσως μετά από οικοδομικές εργασίες 
κατασκευής, επισκευής, συντήρησης. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και άριστο  

αποτέλεσμα καθαρισμού σε  
μικτούς λεκέδες που προκύπτουν  
από την υγρασία της ατμόσφαιρας  
και άλλων λιπαρών επικαθήσεων.

•  Δεν διαβρώνει τις επιφάνειες των  
αλουμινίων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
για περιοδικό καθαρισμό.

•  Αφαιρεί υπολείμματα κόλλας από 
χαρτοταινίες, πλαστικές ταινίες 
πολυουρεθάνης, p.v.c.

  Κωδ. 90099
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,05
  Τιμή/ Lt -

Paint Remover
Διαβρωτικό - αφαιρετικό χρωμάτων & βερνικιών.
Φιλικό στο χρήστη & το περιβάλλον αλλά 
αποτελεσματικό όπως της προηγουμένης γενιάς!!

Νέας γενιάς προϊόν, δεν περιέχει χλωριούχο μεθυλένιο, πτητικούς, 
τοξικούς και εύφλεκτους διαλύτες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Paint Remover είναι παχύρευστο προϊόν 
για την αφαίρεση αλκυλιδικών και ακρυλικών χρωμάτων. Εφαρμόζεται 
πολύ εύκολα και αφαιρεί το παλιό χρώμα από ξύλινα ή μεταλλικά 
έπιπλα, κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, τοίχους και γενικότερα από 
οποιαδήποτε επιφάνεια βαμμένη.                        
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
•  Αφαιρεί πλήρως παλαιά στρώματα χρωμάτων, βερνικιών, κόλλας, 

λάκας χωρίς να φθείρει  το υπόστρωμα.  
• Δεν περιέχει πτητικά (VOC’s Free).
• Μη τοξικό.
• Δεν περιέχει χλωριούχο μεθάνιο ή άλλες τοξικές πρώτες ύλες.
• Δεν είναι εύφλεκτο.  
• Δεν στεγνώνει. 
• Εύκολο στη χρήση και για κάθετες επιφάνειες γιατί είναι παχύρευστο.
• Βιοδιασπώμενο προϊόν. 

  Κωδ. 90129 90127 90128 90131
  Βάρος/ Όγκος 250ml 500ml 1Lt 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 12 12 12 4
  Τιμή/ Τεμ. 5,50 8,75 13,90 37,50
  Τιμή/ Lt - - - 12,50

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
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Graffitti Remover
Ισχυρό καθαριστικό 
συνθημάτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καθαριστικό 
και αφαιρετικό GRAFFITTI - μελάνης 
(στυλό, μαρκαδόρο κ.α.) από σκληρές 
επιφάνειες. Ιδανικό για ξεραμένα και 
πολυκαιρισμένα GRAFFITTI όταν δεν 
θέλουμε να βλάψουμε την επιφάνεια.  
Καθαρίζει πλαστικές, μεταλλικές, 
γυάλινες, μαρμάρινες επιφάνειες, 
κεραμικά πλακάκια, φορμάικες, τοίχους. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ασφαλές στη χρήση για όλες τις 

ανθεκτικές επιφάνειες.
•  Αποτελεσματικό σε όλες 

τις περιπτώσεις, εξαιρετικά 
αποτελεσματικό σε επιφάνειες που 
μπορούν να ξεβγαλθούν με πιεστικό 
μηχάνημα νερού.

•  Εύχρηστο, άμεσα δραστικό και 
αποτελεσματικό.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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Tape Remover
Καθαριστικό υπολειμμάτων 
από αυτοκόλλητες ταινίες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Το Tape Remover συνιστάται για τον 
καθαρισμό κάθε αντικειμένου που 
φέρει αυτοκόλλητη ταινία σήμανσης 
ή προστασίας. Αφαιρεί εύκολα 
υπολείμματα κόλλας αποκολλημένων 
προστατευτικών ταινιών από πλαστικές 
μπανιέρες, ανοξείδωτους νεροχύτες, 
νιπτήρες, λεκάνες από πορσελάνη, 
κάσες και πόρτες, τζάμια, ξύλο κ.λ.π.                
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Χρησιμοποιείται σε όλες  

τις επιφάνειες.
•  Δεν αφήνει υπόλειμμα,  

στεγνώνει γρήγορα.

  Κωδ. 90078
  Βάρος/ Όγκος 200ml
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 4,45
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90623 90062
  Βάρος/ Όγκος 500ml 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 6,75 19,20
  Τιμή/ Lt - 6,40

Plastics Cleaner
Έιδικό καθαριστικό πλαστικών  
επιφανειών - σκαφών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καθαριστικό 
και αφαιρετικό δύσκολων λεκέδων από 
λάδια, γράσα, λίπη, μαυρίλες, καπνιά 
και διάφορους οργανικούς ρύπους από 
πλαστικές επιφάνειες πάσης φύσης. Ιδανικό 
για πλαστικά έπιπλα και πλαστικά μέρη σε 
μπάνια, κουζίνες, σκάφη θάλασσας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ασφαλές στη χρήση για όλες τις ανθεκτικές 

στο νερό πλαστικές επιφάνειες.
•  Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες,  

επικαθίσεις και άλατα.
• Καθαρίζει σε βάθος την επιφάνεια.
•  Κατάλληλο καθαριστικό για πολλαπλές 

χρήσεις στο σκάφος.
•  Ιδανικό για πλαστικά τραπέζια, καρέκλες, 

νιπτήρες, ντουζιέρες.

  Κωδ. 90184 90185
  Βάρος/ Όγκος 800ml 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 4,05 9,75
  Τιμή/ Lt - 3,25

SPRAY

SPRAY

xaris
New Stamp

xaris
New Stamp



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

18 Chemical Products - Cleaning Solutions

  Κωδ. 90079 
  Βάρος/ Όγκος 350ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,55
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90376
  Βάρος/ Όγκος 350ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 5,85
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90071 90058
  Βάρος/ Όγκος 1 Lt 3 Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,65 9,30
  Τιμή/ Lt - 3,10

  Κωδ. 90069 90379
  Βάρος/ Όγκος 1Lt 3Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 5,15 13,80
  Τιμή/ Lt - 4,60

Wood Protection
Καθαρίζει - γυαλίζει 
- προστατεύει 
ξύλινες  επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ήπιο 
καθαριστικό για συχνό καθαρισμό των 
ευαίσθητων ξύλινων επιφανειών όπως 
έπιπλα από λάκα, σατινέ, ματ. Αφαιρεί 
δακτυλιές, λιπαρούς λεκέδες, σκόνη και 
αφήνει την επιφάνεια τελείως καθαρή 
από στίγματα, θαμπάδα, γραμμές.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ασφαλές στη χρήση, δεν εμποτίζει 

την επιφάνεια και δεν διαβρώνει την 
επίστρωση και το χρώμα.

•  Αρίστο αποτέλεσμα καθαρισμού, 
καθαρίζει ενώ ταυτόχρονα γυαλίζει  
την επιφάνεια χωρίς να αλλοιώνει  
τη φυσική της όψη.

•  Γρήγορο στέγνωμα,  
δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

• Έχει ουδέτερο Ph.

Leather Cleaner
Καθαρίζει, προστατεύει & 
συντηρεί τις δερμάτινες 
επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Προϊόν 
μελετημένο να καθαρίζει, να προστατεύει 
και να συντηρεί τις δερμάτινες 
επιφάνειες, όπως σαλόνια σπιτιών, 
αυτοκινήτων, σκαφών, πολυθρόνες, 
διακοσμητικές επιφάνειες κ.α. Είναι 
άχρωμο και αναδεικνύει τη φυσική όψη 
του δέρματος, χωρίς να αλλοιώνει την 
αρχική του όψη. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Καθαρίζει και προστατεύει την 

επιφάνεια, έχει ουδέτερο Ph.
•  Τονίζει το φυσικό χρωματισμό  

χωρίς να γυαλίζει.
• Προστατεύει από την ηλιακή
 ακτινοβολία και τη ζέστη. 
•  Αφαιρεί σκόνες, δακτυλιές, θαμπάδες, 

λιπαρές ουσίες, αφήνοντας παράλληλα 
ένα ευχάριστο άρωμα.

King Wood
Καθαριστικό υγρό για ξύλινες 
επιφάνειες & ξύλινα δάπεδα. 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ουδέτερο 
καθαριστικό για ευαίσθητες επιφάνειες, 
ειδικά σχεδιασμένο για τον καθαρισμό 
ξύλινων δαπέδων και γενικά ξύλινων 
επιφανειών όπως ξύλινες πόρτες, 
ξύλινοι πάγκοι κ.λ.π. Δεν χρειάζεται 
ξέβγαλμα. Στεγνώνει εύκολα και γρήγορα 
αφήνοντας ένα διακριτικό άρωμα 
φρεσκάδας και καθαριότητας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Προστατεύει την επιφάνεια
 γιατί έχει ουδέτερο Ph.
• Καθαρίζει χωρίς να αλλοιώνει
 τη γυαλάδα της επιφάνειας. 
• Αφήνει ένα ευχάριστο άρωμα
 που διαρκεί.

Bees Wax
Αυτογυάλιστη μεταλλική 
παρκετίνη ξύλινων δαπέδων  
& παρκέ διαρκείας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Αυτογυάλιστη υδατοδιάλυτη παρκετίνη 
με ειδικά πολυμερή που δεν περιέχει 
οργανικούς διαλύτες και δεν επηρεάζει 
τη φυσική απόχρωση του ξύλου. Χαρίζει 
εξαιρετική λάμψη και προστασία στα 
δάπεδα και παρκέ διαρκείας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Προστατεύει από σημάδια, τριβές.
•  Προστατεύει από τη συχνή χρήση  

απορρυπαντικών.
•  Επαναφέρει τις πολυκαιρισμένες  

επιφάνειες, αναδεικνύοντας  
το φυσικό χρωματισμό τους.



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  
& ΧΑΛΙΩΝ-ΜΟΚΕΤΩΝ 

www.newline.gr 19

  Κωδ. 90084 90083 90045 90023 90025
  Βάρος/ Όγκος 800ml 900ml 3Lt 5Lt 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 15 4 4 1
  Τιμή/ Τεμ. 2,60 2,15 5,70 8,50 30,00
  Τιμή/ Lt - - 1,90 1,70 1,50

  Κωδ. 90031 90010 90093 90032
  Βάρος/ Όγκος 500ml 1Lt 3Lt 20Lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 15 4 1
  Τιμή/ Τεμ. 3,65 3,75 9,60 52,00
  Τιμή/ Lt - - 3,20 2,60

Blue Line
Πανίσχυρο υγρό γενικού καθαρισμού. Αφαιρεί 
αμέσως δύσκολους λιπαρούς λεκέδες και ρύπους.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πανίσχυρο υγρό γενικής χρήσης - 
πολυκαθαριστικό για σκληρούς λιπαρούς λεκέδες και ρύπους. 
Ιδανικό για όλες τις δύσκολες εργασίες του σπιτιού και του 
επαγγελματία χρήστη. Εφαρμόζεται σε όλες τις σκληρές επιφάνειες 
πού είναι ανθεκτικές σε υδατικά καθαριστικά, όπως τοίχους, 
κουφώματα, πλακάκια, μωσαϊκά, είδη υγιεινής, τουαλέτες, νιπτήρες 
κ.α. Ιδανικό για ξεραμένους λιπαρούς λεκέδες από λάδια λίπη, 
γράσα, σε σκληρά δάπεδα και επιφάνειες.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Συμπυκνωμένο ισχυρό καθαριστικό άμεσης δράσης.
•  Ελεγχόμενου αφρισμού στις αραιώσεις του, για εύκολο ξέβγαλμα 

και χρήση σε μηχανήματα πλύσης. 
•  Τα τασιενεργά συστατικά του προϊόντος είναι βιοδιασπώμενα 

σύμφωνα με τα κριτήρια του Κανονισμού 648/2004/ΕΚ και των 
τροποποιήσεων του.

Carpet Shampoo
Σαμπουάν καθαρισμού χαλιών - μοκετών - ταπετσαριών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συμπυκνωμένο σαμπουάν χαλιών για 
τον καθαρισμό όλων των τύπων χαλιών, μοκετών και ταπετσαριών, 
υφασμάτινων σαλονιών και σαλονιών αυτοκίνητων. Ειδικός συνδυασμός 
αποτελεσματικών επιφανειοενεργών ουσιών ελεγχόμενου αφρισμού με 
συστατικά που διασπείρουν τους λεκέδες και τους απομακρύνουν στο 
νερό πλύσης. Απομακρύνει τους ρύπους και τις δυσάρεστες οσμές και 
ξαναζωντανεύει τα χρώματα του ιματισμού.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δραστικό  

σε δυσάρεστες οσμές και μικτούς λεκέδες.
•  Ελεγχόμενου αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα και  

απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων του καθαριστικού.
• Κατάλληλο για καθαρισμό με το χέρι.
• Εφαρμόζεται σε πολυμηχάνημα (σκούπα).
•  Συσκευασία 500ml Spray αφρού για τοπικούς λεκέδες.
• Κατάλληλο για ταπετσαρίες τοίχου. 
•  Κατάλληλο για υφασμάτινα σαλόνια  

και σαλόνια αυτοκινήτων.

SPRAY

SPRAY
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Inox Cleaner
Καθαριστικό για ανοξείδωτες 
επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ήπιο καθαριστικό 
προϊόν υψηλής αποτελεσματικότητας και γρήγορης 
δράσης. Διαλύει δύσκολους ρύπους από άλατα 
και λίπη, χωρίς να διαβρώνει τις inox επιφάνειες. 
Αφαιρεί τους ρύπους με ένα ψεκασμό και πέρασμα 
με πανί με μικροΐνες σε λίγα μόνο λεπτά.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Είναι το ιδανικό προϊόν για όλες τις επιφάνειες 

που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα π.χ. νεροχύτες, 
λάντζες, πάγκοι κουζίνας.

•  Άριστο καθαριστικό αποτέλεσμα σε μικτούς 
ρύπους όπως λιπαρές επικαθήσεις και άλατα νερού.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

20 Chemical Products - Cleaning Solutions

  Κωδ. 90054
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 3,95
  Τιμή/ Lt -

Shine & Clean Inox
Καθαριστικό  & γυαλιστικό για 
ανοξείδωτες επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Λάδι προστασίας και 
καθαρισμού υψηλής αποτελεσματικότητας για 
κάθετες inox επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα. Καθαρίζει και προστατεύει τις inox 
επιφάνειες ψυγείων και των απορροφητήρων χωρίς 
να διαβρώνει και τους δίνει λάμψη και γυαλάδα. 
Αφαιρεί τους λεκέδες από δαχτυλιές και άλλους 
ρύπους με 1-2 ψεκασμούς σε λίγα μόνο λεπτά. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Άριστο καθαριστικό αποτέλεσμα.  

σε λιπαρές επικαθήσεις.
• Αφαιρεί στίγματα, δαχτυλιές. 
•  Συσκευασία σε spray για ευκολία χειρισμού.

  Κωδ. 90037
  Βάρος/ Όγκος 350ml 
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 5,95
  Τιμή/ Lt -
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Grill
Καθαριστικό υγρό για λίπη  
από φούρνους - σχάρες - πλατό.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πολύ ισχυρό, 
αλκαλικό προϊόν που αφαιρεί λίπη από τα 
τοιχώματα του φούρνου, σχάρες, πλατό. 
Ιδανικό για ξεραμένα λίπη σε σκεύη 
μαγειρέματος όταν χρειάζονται τρίψιμο, 
βοηθάει την αποκόλληση λιπών και ελαίων, 
μειώνει το χρόνο καθαρισμού και τη 
μηχανική τριβή.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έτοιμο προς χρήση με οσμομετρική αντλία 

ψεκασμού για οικονομία και ευκολία.
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα 

δραστικό σε ξεραμένους λεκέδες, πλήρης 
απομάκρυνση λιπών και λαδιών.

•  Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση για 
σχάρες, πλατό, μαγειρικά σκεύη.

Vestal
Καθαριστικό υγρό  
για κεραμικές εστίες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πολύ ισχυρό 
προϊόν για κεραμικές εστίες, βοηθάει 
στην αποκόλληση των λεκέδων, μειώνει 
το χρόνο καθαρισμού και τη μηχανική 
τριβή. Δεν προκαλεί φθορά και θαμπάδα 
στην κεραμική επιφάνεια. Χάρη στη 
μοναδική του σύνθεση μαλακώνει και 
αφαιρεί καμένα υπολείμματα που έχουν 
δημιουργήσει μια σκληρή κρούστα στην 
κεραμική εστία. Περιποιείται και επανα-
φέρει την κεραμική εστία στην αρχική 
της όψη.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έτοιμο προς χρήση με αντλία ψεκασμού 

για οικονομία και ευκολία.
•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα δρα-

στικό σε ξεραμένους λεκέδες πλήρης 
απομάκρυνση λιπών και λαδιών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ
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  Κωδ. 90130
  Βάρος/ Όγκος 350ml 
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,15
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90181 90073
  Βάρος/ Όγκος 500ml 3lt
  Συσκ./ Κιβ. 15 4
  Τιμή/ Τεμ. 3,65 12,45
  Τιμή/ Lt - 4,15

Lemon Fresh
Καθαρίζει τα λίπη  
& τις δύσκολες βρωμιές  
της κουζίνας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Lemon 
Fresh είναι ειδικό υγρό καθαρισμού 
που αφαιρεί εύκολα, δύσκολους 
λιπαρούς λεκέδες από τις επιφάνειες 
της κουζίνας. Χρησιμοποιείστε το 
προϊόν για τον καθαρισμό σε λίπη, 
υπολείμματα από το μαγείρεμα, 
πάγκο της κουζίνας, μαγειρικά σκεύη, 
καμένα λάδια, νεροχύτη κ.α.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα 

λιπαρούς λεκέδες. 
•  Αφαιρεί υπολείμματα  

από μαγειρικά σκεύη. 
•  Είναι κατάλληλο για επαγγελματική 

και οικιακή χρήση.
•  Συσκευασία σε spray  

για εύκολη εφαρμογή.

  Κωδ. 90118
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 2,90
  Τιμή/ Lt -

ΝΈΟ

Como
Έξαφανίζει τα άλατα 
για οικιακές συσκευές. 
Καθαριστικό αφαλατικό 
για καφετιέρες, βραστήρες, 
ατμοσίδερα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό 
καθαριστικό υγρό για μηχανές 
εσπρέσο, καφετιέρες, βραστήρες, 
ατμοσίδερα. Αφαιρεί επίμονους 
λεκέδες από χρωστικές και από 
άλατα από τη δεξαμενή του νερού 
καθώς και των σωληνώσεων τους. 
Προστατεύει τα μηχανήματα και 
συντελεί στην καλή τους λειτουργία. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έχει γρήγορη δράση και άριστα 

αποτελέσματα σε έγχρωμους 
λεκέδες και μικτούς αλάτων καφέ. 

•  Πρακτικό και εύκολο στη χρήση, 
προστατεύει το εσωτερικό 
των μηχανών, εξοικονομώντας 
ενέργεια, ανταλλακτικά και κόστη 
συντήρησης.

  Κωδ. 90629
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 4,50
  Τιμή/ Lt -

SPRAY
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & BBQ

22 Chemical Products - Cleaning Solutions

  Κωδ. 90312
  Βάρος/ Όγκος 500ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 3,70
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90110
  Βάρος/ Όγκος 800ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,10
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 99317
  Βάρος/ Όγκος 32
  Συσκ./ Κιβ. 24
  Τιμή/ Τεμ. 1,00
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 99020
  Βάρος/ Όγκος 24
  Συσκ./ Κιβ. 48
  Τιμή/ Τεμ. 0,98
  Τιμή/ Lt -

Glass Cleaner
Καθαριστικό υγρό για τζάμια 
τζακιών & θερμαστρών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρό, 
αλκαλικό προϊόν για γυάλινες προσθήκες 
τζακιών ή σομπών. Αφαιρεί επίμονους 
λεκέδες και επικαθήσεις από καπνιά και 
κάρβουνο, εύκολα και αποτελεσματικά. 
Μειώνει το χρόνο καθαρισμού και τη 
μηχανική τριβή. Ειδικό προϊόν που 
σκοπό έχει να απομακρύνει και να 
καθαρίζει τις επικαθήσεις της μαυρίλας 
και την κρούστα της καπνιάς που 
δημιουργούνται στα τζάμια των τζακιών 
ή της σόμπας.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έτοιμο προς χρήση με δοσομετρική 

αντλία ψεκασμού για οικονομία  
και ευκολία. 

•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα 
δραστικό σε ξεραμένους λεκέδες, 
πλήρης απομάκρυνση καρβουνίλας.

K-40
Καθαριστικό υγρό για τζάκια - 
σχάρες - μπάρμπεκιου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πολύ 
ισχυρό, αλκαλικό προϊόν για τζάκια 
ή μπάρμπεκιου με επένδυση από 
πυρότουβλα ή μαντέμι. Κατάλληλο και 
για σχάρες, ψησταριές, φουρνάκια, γκριλ 
και σχάρες ψησίματος. Αφαιρεί επίμονους 
λεκέδες και επικαθήσεις από καπνιά, 
κάρβουνο, ξεραμένα ή καμένα λίπη και 
στάμπες από λιωμένο κερί ή λίπος. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Έτοιμο προς χρήση με δοσομετρική 

αντλία ψεκασμού για οικονομία  
και ευκολία.

•  Εξαιρετικά αποτελεσματικό, άμεσα 
δραστικό σε ξεραμένους λεκέδες, 
πλήρης απομάκρυνση λιπών και λαδιών.

•  Ελεγχόμενου αφρού για εύκολο 
ξέβγαλμα.

White
Προσάναμμα για 
το τζάκι & τη σόμπα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: To White 
είναι προσάναμμα παραφίνης  που 
χρησιμοποιείται για να ανάψουμε εύκολα 
και γρήγορα το τζάκι, τη σόμπα. Ανάβει 
εύκολα και διατηρεί την φλόγα για 
αρκετή ώρα, χωρίς να σβήνει, ακόμα και 
αν έχει  αέρα. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Ανάβει αμέσως και δεν σβήνει  

ακόμα και αν έχει αέρα.  
•  Κάθε συσκευασία περιέχει 32  

κύβους (έναν για κάθε χρήση).

Φυσικό Προσάναμμα
Έμποτισμένος πεπιεσμένος 
πολτός ξύλου από δασική 
βιομάζα για το τζάκι, την 
ψησταριά, τη σόμπα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Φυσικό 
προσάναμμα από δασική βιομάζα με την 
προσθήκη φυσικών πρώτων υλών, φιλικών 
στο περιβάλλον. Ανάβουν εύκολα και 
διατηρούν τη φλόγα για 10’ λεπτά περίπου 
καθιστώντας έτσι εύκολο το άναμμα των 
ξύλων, των μπρικετών, του ξυλοκάρβουνου.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Φυσικό προϊόν από δασική βιομάζα.
•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψησταριές 

γιατί δεν περιέχει χημικά πρόσθετα. 
•  Είναι ασφαλές για το χρήστη  

και το περιβάλλον. 
•  Κάθε συσκευασία περιέχει 24  

κύβους (έναν για κάθε χρήση).
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ & ΣΟΜΠΕΣ
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  Κωδ. 90383
  Βάρος/ Όγκος 100gr
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 4,95
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90387
  Βάρος/ Όγκος 4x200gr = 800gr
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 7,90
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90102
  Βάρος/ Όγκος 1kg
  Συσκ./ Κιβ. 12
  Τιμή/ Τεμ. 7,90
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 90066
  Βάρος/ Όγκος 50gr
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 2,60
  Τιμή/ Lt -

Act
Καθαριστικό καμινάδας 
τζακιού & ξυλόσομπας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Ειδικό καθαριστικό σε μορφή 
σκόνης, που χρησιμοποιείται για 
να αφαιρέσει υπολείμματα καπνιάς 
που συσσωρεύονται και φράζουν τα 
τοιχώματα καμινάδων του τζακιού  
ή τα μπουριά της ξυλόσομπας.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Συμπυκνωμένη σκόνη για άμεσα 

αποτελέσματα. 
•  Προσφέρει καλύτερη συντήρηση της 

καμινάδας από τα κατάλοιπα της πίσσας 
κατά την περίοδο που καίει το τζάκι. 

•  Μειώνει τη φθορά που προκαλείται από 
την επικάθιση της πίσσας στα τοιχώματα 
των καμινάδων και των μπουριών. 

•  Συμβάλει στη ρύθμιση της καλύτερης 
κυκλοφορίας του αέρα εντός της 
καμινάδας.  

•  Με τη συστηματική συντήρηση 
(δοσολογία) εξασφαλίζεται την  
καλή λειτουργία τους για πάντα.

Red
Καθαριστικό καμινάδας  
τζακιού & ξυλόσομπας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό 
καθαριστικό σε μορφή σκόνης, που 
χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει 
υπολείμματα καπνιάς που συσσωρεύονται 
και φράζουν τα τοιχώματα καμινάδων του 
τζακιού ή τα μπουριά της ξυλόσομπας. Ο 
καθαρισμός της καμινάδας με RED κατά 
τη διάρκεια που είναι αναμμένο το τζάκι, 
θα απομακρύνει την πούδρα (καπνιά) και 
όποια σαθρά κατάλοιπα υπάρχουν μέσα 
στην καμινάδα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Προσφέρει καλύτερη συντήρηση  

της καμινάδας από τα κατάλοιπα  
της πίσσας κατά την περίοδο που  
καίει το τζάκι.

•  Συμβάλει στη ρύθμιση της  
καλύτερης κυκλοφορίας του  
αέρα εντός της καμινάδας.

•  Συσκευασία αεροστεγής (200gr) που 
ρίπτεται ολόκληρη μέσα στο τζάκι ανά 
εβδομάδα (ανάλογα με τη χρήση).

Fireplace Cleaner
Κούτσουρο Καθαρισμού
Καμινάδας Τζακιού

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ειδικό 
προϊόν καθαρισμού της καμινάδας των 
τζακιών. Ο καθαρισμός της καμινάδας 
κατά τη διάρκεια που είναι αναμμένο 
το τζάκι, θα απομακρύνει την πούδρα 
(καπνιά) και όποια ήδη σαθρά κατάλοιπα 
υπάρχουν μέσα στην καμινάδα, που 
έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση 
πίσσας και το φράξιμο των τοιχωμάτων 
του τζακιού. 

Stove Cleaner
Σκόνη καθαρισμού μπουριών 
σόμπας πετρελαίου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το Stove 
Cleaner είναι  ειδική σκόνη καθαρισμού  
για τα μπουριά της σόμπας πετρελαίου. 
Αφαιρεί τα υπολείμματα που φράζουν τα 
τοιχώματα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε 
την καλύτερη λειτουργία της σόμπας και 
της απόδοσης θέρμανσης.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
•  Καθαρίζει τα μπουριά δίνοντας  

καλή λειτουργία στη σόμπα.
•  Αποφεύγετε τα μπουκώματα  

και την καπνιά μέσα στο σπίτι.
•  Με τη συστηματική συντήρηση 

(δοσολογία) τα μπουριά θα είναι  
πάντα καθαρά και απαλλαγμένα  
από συσσωρευμένα υπολείμματα 
καπνιάς.
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24 Chemical Products - Cleaning Solutions

  Κωδ. 90613
  Βάρος/ Όγκος 250ml
  Συσκ./ Κιβ. 15
  Τιμή/ Τεμ. 4,95
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 99312 99311
  Βάρος/ Όγκος 33 x 22cm 33 x 22cm
  Συσκ./ Κιβ. 10 10
  Τιμή/ Τεμ. 3,75 3,75
  Τιμή/ Lt - -

Screen
Καθαριστικό αντιστατικό για οθόνες  
και πλαστικές επιφάνειες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Καθαριστικό υγρό για 
οθόνες και πλαστικά μέρη T.V., Η/Υ, laptop, φωτοτυπικών  
μηχανημάτων. Κατάλληλο και για τα πλαστικά τους  
μέρη, αφαιρεί  βρωμιές, σκόνη, δαχτυλιές, θαμπάδες.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Αφαιρεί σκόνες και λεκέδες.
• Αφαιρεί λιπαρούς λεκέδες και δαχτυλιές.
• Δεν αφήνει θαμπάδες.

Πινακίδες Σήμανσης
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Μεταλλικές προειδοποιητικές πινακίδες 
σήμανσης για σπίτια, εξοχικές κατοικίες, εργοστάσια κ.α. 
Διαστάσεις: 33 x 22 cm.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Τοποθετούνται εύκολα.
• Δεν σπάνε.
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  Κωδ. 99400
  Συσκ./ Τεμ. 4
  Συσκ./ Κιβ. 24
  Τιμή/ Τεμ. 2,35
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 99315
  Τεμ./ Συσκ. 5
  Συσκ./ Κιβ. 24
  Τιμή/ Τεμ. 3,50
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 99623
  Βάρος/ Όγκος 135gr
  Συσκ./ Κιβ. 50
  Τιμή/ Τεμ. 2,45
  Τιμή/ Lt -

  Κωδ. 99023 99319
  Βάρος/ Όγκος medium large
  Συσκ./ Κιβ. 24 24
  Τιμή/ Τεμ. 2,95 3,95
  Τιμή/ Lt - -

Fly Trap
Μυγοπαγίδες  με κόλλα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Κολλητική παγίδα για μύγες σε χάρτινη 
κορδέλα με επικάλυψη κόλλας. Διατηρεί 
την κολλητική της ικανότητα για αρκετό 
διάστημα, χωρίς να ξεραίνεται και δεν 
επηρεάζεται από την υγρασία. 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Μεγάλη κολλητική δράση.
• Δεν ξεραίνεται. 
•  Δεν έχει πρόβλημα  

στην υγρασία ή τη ζέστη.
• Χρησιμοποιείται εύκολα.

Tunnel Trap
Παγίδα με κόλλα για 
κατσαρίδες & μυρμήγκια.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Παγίδα με κόλλα για κατσαρίδες και 
μυρμήγκια σε χάρτινη συσκευασία με 
επικάλυψη κόλλας. Ακινητοποιεί και 
παγιδεύει κατσαρίδες και μυρμήγκια. 
Διατηρεί την κολλητική της ικανότητα για 
αρκετό διάστημα, χωρίς να ξεραίνεται 
και δεν επηρεάζεται από την υγρασία, το 
νερό και τη θερμότητα.  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
• Μεγάλη κολλητική δράση.
• Άμεσα αποτελεσματική.
• Χρησιμοποιείται εύκολα.

Mouse Glue
Ποντικόκολλα  σωληνάριο.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισχυρή κόλλα, 
εύκολη στη χρήση, σε μορφή σωληνάριου. 
Ακινητοποιεί και παγιδεύει  ποντίκια και 
τρωκτικά. Διατηρεί την κολλητική της 
κατάσταση για αρκετό χρονικό διάστημα, 
χωρίς να ξεραίνεται και δεν επηρεάζεται 
από την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα. 
Η κόλλα εφαρμόζεται πάνω σε ένα κομμάτι 
ξύλου, χαρτονιού, πλακακιού κ.α. Πιέστε το 
σωληνάριο ώστε να δημιουργηθεί κύκλος 
ή γραμμές και βάλτε ένα μικρό δόλωμα στο 
κέντρο τους. Τοποθετείστε το σε σημείο 
που έχει εντοπισθεί η παρουσία ποντικιών. 
Χρησιμοποιήστε το σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, σε σημεία που δεν έχουν 
πρόσβαση μικρά παιδιά ή κατοικίδια ζώα. 

Mouse Trap - 
Ποντικοπαγίδα
Νέα βελτιωμένη σύνθεση 
και καλύτερη συσκευασία.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: 
Κολλητική παγίδα που ακινητοποιεί 
και παγιδεύει ποντίκια και τρωκτικά, 
σε δισκάκι με επικάλυψη κόλλας. 
Διατηρεί την κολλητική της 
κατάσταση για αρκετό χρονικό 
διάστημα, χωρίς να ξεραίνεται και 
δεν επηρεάζεται από την υγρασία, το 
νερό και τη θερμότητα. Για καλύτερα 
αποτελέσματα βάλτε τις παγίδες 
κατά μήκος του πατώματος, στις 
χαραμάδες των τοίχων ή στο πίσω 
μέρος των ντουλαπιών. 
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