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Καλωσήρθατε  στον  κόσμο  της  mbx

Η mbx merixar ιδρύθηκε το 1987 με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα.

Εδώ και 32 χρόνια, με πάθος για τη δουλειά μας, αγάπη για την εταιρία και 

όραμά μας  προϊόντα υψηλής ποιότητας, η ταυτότητα μας ξεχώρισε 

στη αγορά , καινοτομώντας στην εισαγωγή από το εξωτερικό προιοντων 

υψηλών προδιαγραφών και τεχνολογίας ,έτσι με αυτό τον τρόπο ωθούμε 

την mbx merixar σε μία δυναμικά ανοδική πορεία και αισθανόμαστε 

υπερήφανοι που η ισχυρή παρουσία της καθώς και οι συνεργασίες της 

σε μεγάλούς Οργανισμούς και Βιομηχανίες, ενισχύουν το προφίλ της 

εταιρείας μας.

Έχουμε δημιουργήσει μια εξαιρετικά στενή σχέση με τους πελάτες μας για 

την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Επενδύουμε σε πόρους, χρόνο 

και τεχνογνωσία και τολμούμε να καινοτομήσουμε, με πρωτοποριακές 

και ποιοτικές προτάσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών  

μας.

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σύγχρονες τάσεις για σωστή και 

ισορροπημένη υγεία, αντιπροσωπεύουμε μεγάλους οίκους του 

εξωτερικού με αυστηρά κριτήρια και πάντα με πιστοποιημένα προιοντα. 

Οι πελάτες μας  επιβράβευσαν το εγχείρημά μας, καθιστώντας τα 

προϊόντα μας πρώτης επιλογής. Όλοι εμείς στην mbx merixar, γνωρίζουμε 

ότι πρέπει τον πήχη να τον ανεβάσουμε ψηλά .

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς τη 

δυναμική τροχιά μας, μεταφέροντας στους πελάτες μας ότι καλύτερο 

ποιότικά κυκλοφορεί παγκοσμίως προς οφελός τους αλλά και προς 

όφελος των καταναλωτών,ακολουθώντας βεβαίως τις αρχές της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και με απόλυτο σεβασμό στο Περιβάλλον και τον 

Άνθρωπο.

www.mbx.gr

Ποιότητα Μέθοδος Περιβάλλον

Tεχνολογία Eξυπηρέτηση Τεχνογνωσία
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Cleaning Concepts
Παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα καθαριότητας προσαρμοσμένα

στις ανάγκες του πελάτη, μετρημένα και καθορισμένα σε συνεργασία

μαζί του και σύμφωνα με την οικολογική και περιβαλλοντική συνείδηση 

της εποχής.    

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:     

• Maintenance Services

• Installation Services

• Training Services

• Expert Services (Validation-Food Safety and Quality)

                                                                                                                                                                             

Σκοπός μας είναι να δώσουμε στον πελάτη σαφή εικόνα των πραγματικών 

αναγκών του βάσει χώρου-προσωπικού-χρόνου και φυσικά κόστους.

Προσφέροντας εργαστηριακές υπηρεσίες προσπαθούμε να 

επιλύσουμε ποιοτικά προβλήματα με ταυτοποίηση των μικροοργανισμών 

που προκαλούν αλλοιώσεις εφαρμόζοντας πειράματα validation 

καθαριότητας στους πελάτες μας που δεν έχουν ανεπτυγμένα τμήματα 

ποιοτικού ελέγχου.

Ως επόμενο βήμα, ένας λεπτομερής κατάλογος προϊόντων καθαρισμού,

η δοσολογία τους, και ο τρόπος χρήσης τους παρέχονται στον πελάτη.

ΟΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΑΣ. “ Μια  σχέση  εμπιστοσύνης”

www.mbx.gr

Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους μας, και υιοθετώντας λύσεις χαμηλότερου 

κόστους,  βοηθούμε τους πελάτες μας να βελτιώσουν καθοριστικά την 

κερδοφορία τους. 

• Μελετάμε την υφιστάμενη δομή και διαδικασίες καθαριότητας της 

επιχείρησης ανά δραστηριότητα, υποκατάστημα ή τμήμα, καθώς και τον 

εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιεί.  

• Στη συνέχεια προτείνουμε  αποτελεσματικές μεθόδους βελτιστοποίησης 

με αφοσίωση στο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας υψηλών προδιαγραφών 

υλικά, σε ποσότητες και δόσεις μεγάλης ακρίβειας, που σαν τελικό 

αποτέλεσμα έχουν τη μείωση του κόστους.

• Αναλύοντας τη διαδικασία προμηθειών υλικών καθαρισμού, και την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, καθορίζουμε σε συνεργασία 

με τους πελάτες μας τη συχνότητα και το μέγεθος των παραδόσεων. 

• Προσφέρουμε συνεχή παρακολούθηση και εκπαίδευση όλων των 

εμπλεκομένων στην αλυσίδα καθαριότητας, ως προς τη σωστή χρήση 

των προϊόντων μας και την ορθολογική τους δοσομέτρηση, προκειμένου 

να επιτευχθεί η μείωση του κόστους.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του επαγγελματικού καθαρισμού

• Εισάγουμε για πρώτη φορά στην αγορά τη λογική του υπερ-

συμπυκνωμένου απορρυπαντικού σε προ-μετρημένες δοσολογίες. 

• Χρησιμοποιούμε λογισμικό (software), εισάγοντας τα δεδομένα του 

χώρου, και προτείνουμε με απόλυτη ακρίβεια τα απαιτούμενα υλικά, 

τον τρόπο χρήσης, και τις απαιτούμενες ποσότητες ανά έτος, μήνα, 

εβδομάδα, ημέρα, ακόμη και το κόστος καθαρισμού ανά τετραγωνικό 

μέτρο, ανά δωμάτιο, κλπ. 

• Ανάγουμε τα αποτελέσματα σε δυνατότητα μειώσης κόστους σε σχέση 

με την υφιστάμενη κατάσταση, ή σε σχέση με τη χρήση συμβατικών 

μεθόδων καθαρισμού.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Λογισμικό mbx merixar

Η mbx merixar ανέπτυξε την απόλυτη τεχνολογική καινοτομία στον χώρο, 

αλλάζοντας τον τρόπο που καθαρίζει ο επαγγελματίας αναπτύσσοντας 

ειδικό λογισμικό το οποίο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

• Υπολογίζει και κάνει προβλέψεις κατανάλωσης & κόστους χρήσης 

βάσει των στοιχείων του χώρου και της συχνότητας καθαρισμού που 

επιλέγουν οι χρήστες.

• Υπολογίζει το ποσοστό εξοικονόμησης κόστους, κάνοντας οικονομική 

σύγκριση σε σχέση με τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται επί του 

παρόντος.

• Επιπλέον  με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου, υπολογίζει το περιβαλλοντικό 

όφελος που προκύπτει από την χρήση  προ-μετρημένων δόσεων 

ακριβείας. Μείωση υλικών συσκευασίας, χρήσης πλαστικών και 

εξοικονόμηση ενέργειας για την μεταφορά και αποθήκευσής τους.

www.mbx.gr
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Ο όμιλος Sutter αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία κατασκευής και 

συσκευασίας υψηλής ποιότητας προϊόντων για τον καθαρισμό, 

απολύμανση και περιποίηση του σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. 

Η οικογένεια Sutter ίδρυσε την εταιρεία το 1858 στην Ελβετία, και από τότε 

το εργοστάσιο το έχουν διαδεχθεί 5 γενιές, πάντα με μόνο ένα άτομο ανά 

γενιά στην κεφαλή. Το εργοστάσιο παραγωγής και τα εταιρικά γραφεία  

βρίσκονται στην Borghetto Borbera στην καρδιά της Βορειοδυτικής 

Ιταλίας.,

Η ποιότητα είναι η κύρια δέσμευσή της εταιρείας. Ειδική παραγωγή 

και τεχνικές Ποιοτικού Ελέγχου αναπτύσσονται στα 10 εργαστήρια της 

εταιρείας από χημικούς, επιτρέποντας να διατηρηθούν τα πρότυπα 

ποιότητας και υψηλότερες επιδόσεις από αυτές των ανταγωνιστών. Η 

ποιότητα των προϊόντων έχει ελεγχθεί διεξοδικά για να είναι συνεπής σε 

όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται και να συνάδει με τους τοπικούς 

νόμους & κανόνες.

Η καινοτομία είναι μέρος όλων των διαδικασιών της εταιρείας και στόχος 

είναι να έχει πάντα την κορυφαία τεχνολογία. Η ομάδα τους, σχετίζεται με 

την Έρευνα & Ανάπτυξη, τις πωλήσεις, την παραγωγή, προλαμβάνοντας 

τις «απαιτήσεις των καταναλωτών και παρέχοντας καινοτόμες λύσεις 

καθαρισμού.

Το Sutter Professional Lab εργάζεται σκληρά για να προωθήσει την 

συνεχή κατάρτιση, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αποτελεί σημαντική αξία στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθιστώντας 

τις μεθόδους  μάθησης καινοτόμες ακόμα πιο διεγερτικές και 

ενδιαφέρουσες.

Πάνω από 3.000 επαγγελματίες εκπαιδεύονται κάθε χρόνο σε 

εξατομικευμένα μαθήματα που πραγματοποιούνται όχι μόνο στα κέντρα 

κατάρτισης Sutter Ιtaly (Borghetto Borbera), Sutter Iberica (Μαδρίτη) , 

Sutter Argentina (Mπουένος Άιρες), αλλά και σε γραφεία πελατών. 

Η Sutter Professional Τech είναι η ομάδα τεχνικής εξυπηρέτησης που 

δημιουρήθηκε λόγω της ανάγκης τυποποίησης του έργου του τεχνικού 

προσωπικού της Sutter Professional και της μετάδοσης μιας ενιαίας 

εικόνας σε διανομείς και πελάτες σε διεθνές επίπεδο.

Παρέχει τεχνική υποστήριξη για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που 

σχετίζονται με τον καθαρισμό.

Το προνόμιο της Sutter Professional Τech είναι να ικανοποιήσει κάθε 

τεχνική ανάγκη. Για να το πετύχει αυτό βασίζεται στον διαρκή διάλογο 

των εξειδικευμένων τεχνικών του προσωπικού.  

Από το 1858 το όνομα για τον καθαρισμό



10 11

Πιστοποιημένη 
ποιότητα και ασφάλεια
Υπάρχουν μακροχρόνιες σχέσεις, οι οποίες 

βασίζονται στη διαφάνεια, την ειλικρίνεια, 

την εμπιστοσύνη και την αμοιβαία ικανοποίηση. 

Η καινοτομία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την 

επιτυχία της εταιρείας σε κάθε επίπεδο. 

Η δημιουργία ιδιαίτερα επιτυχημένων και γνωστών 

προϊόντων επιτεύχθηκε χάρη στην πρωτοποριακή, 

συνεχή και βιώσιμη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια.

Έρευνα, 
ασφάλεια και περιβάλλον
Η Sutter πρωτοπορεί πάντοτε όσον αφορά στην 

αναζήτηση λύσεων που λαμβάνουν υπόψη την 

προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία.

Για το λόγο αυτό, η απόδοση των προϊόντων 

συνδυάζεται με την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο 

εργασίας, την ιδιαίτερη προσοχή στους πελάτες και το 

σεβασμό για το περιβάλλον.

Τα προϊόντα καθημερινής χρήσης παρασκευάζονται 

μετά από σχολαστική επιλογή πρώτων υλών, 

περιορισμένη έκθεση σε επιθετικές χημικές ουσίες και 

προσοχή στην ασφάλεια των χρηστών.

Επενδύουμε ένα σημαντικό μέρος 

των πόρων στη δημιουργία βιώσιμων 

και καινοτομών αξιών.

Η σειρά προϊόντων Zero δημιουργήθηκε το 2015 και τώρα 

χάρη στην έρευνα και στα σημαντικά αποτελέσματα που 

έχουμε επιτύχει, διευρύναμε την γκάμα των προϊόντων 

μας, ενισχύοντας τη χρήση φυσικών πρώτων υλών που 

προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές.

Κατάρτιση, 
παροχή συμβουλών & υποστήριξη
Το Εργαστήριο της Sutter είναι μια άκρως εξειδικευμένη 

υπηρεσία κατάρτισης, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες 

γνώσεις σχετικά με τα συστήματα καθαρισμού της Sutter 

Professional (π.χ τα χαρακτηριστικά, το τρόπο χρήσης και τα 

πλεονεκτήματα των προϊόντων της Sutter Professional, τα 

απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα, και τον τρόπο επίλυσης 

των προβλημάτων) σχετικά με τη σωστή χρήση των προϊόντων, 

βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα κάθε επαγγελματικού χώρου. 

Η Sutter Professional δημιούργησε τη Sutter Tech με σκοπό 

να βοηθά τους διανομείς και τους τελικούς πελάτες στην 

επίλυση των προβλημάτων καθαρισμού. Η Sutter Tech 

είναι μια τεχνική ομάδα, η οποία παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ: ISO 9001 
Πιστοποιεί την μέγιστη ποιότητα των διαδικασιών και των 
προϊόντων μας και την τέλεια απόδοση των ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών μας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ISO 14001 
Πιστοποιεί ότι ο Όμιλός μας δραστηριοποιείται για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου των προϊόντων και των υπηρεσιών 
μας.

The A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning 
Το λογότυπο αυτό πιστοποιεί ότι τα προϊόντα Sutter 
παρασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά με ασφαλή 
τρόπο, με σεβασμό και προσοχή στο περιβάλλον με την 
αποτελεσματική χρήση των χημικών και των φυσικών πόρων και 
με την υποστήριξη των τελικών χρηστών και την ασφάλεια τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ UL 
(ως αντιολισθητικά) 
Η Underwriter Laboratories Inc. (UL), ΗΠΑ, πιστοποιεί ότι τα 
προϊόντα περιποίησης δαπέδων που παρασκευάζουμε δεν είναι 
ολισθηρά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ECOLABEL (CE Αρ.Καταχ. 66/2010) 
Είναι το σήμα οικολογικής ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που επιβραβεύει τα προϊόντα που συμβάλλουν στη μείωση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον με παράλληλη διατήρηση των 
κορυφαίων προτύπων ποιότητας. Μια πλήρης γκάμα προϊόντων 
φέρει επίσης της πιστοποίηση CAM, μια πιστοποίηση από την 
Ιταλία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή GPP.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Η δέσμευση της Sutter Professional για την προστασία 
του περιβάλλοντος έχει αναγνωριστεί από τον Ιταλικό 
περιβαλλοντικό οργανισμό Legambiente που έκρινε ότι τη σειρά 
Ecocaps αποτελεί μια καινοτομία που σέβεται το περιβάλλον.

ΒΡΑΒΕΙΟ CLEAN GREEN AFIDAMP 
Το 2010 η σειρά ECOCAPS κερδίζει το βραβείο αυτό χάρη στις 
μειωμένες επιπτώσεις του στο περιβάλλον συγκριτικά με άλλα, 
παρόμοια προϊόντα.

ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013
Το Emulsio ilSalvambiente, το προϊόν για οικιακή χρήση σε 
υπερσυμπυκνωμένες και υδατοδιαλυτές κάψουλες, ψηφίστηκε 
ως προϊόν της χρονιάς 2013.

Andrea Poggio
Presidente Fondazione Legambiente Innovazione

Roberto Formigoni
Presidente Regione Lombardia
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SEGNALANO

SUTTER 
PROFESSIONAL SRL
per l’innovazione

Ecocaps 
capsule idrosolubili di detergente 
superconcentrato per pulizie 
professionali

Επεξήγηση 
χρωματικών ενδείξεων 
προϊόντων 

Απορρυπαντικά

Απολιπαντικά

Οξέα

Προετοιμασία εφαρμογή και 
συντήρηση σε δάπεδα

Απολυμαντικά,
Εξυγιαντικά

Αφαιρετικά σκόνης και 
προϊόντα καθαρισμού 
επίπλων πολλαπλών χρήσεων

Αποσμητικά χώρου

Πρόσθετες ουσίες

Πλύσιμο χεριών

a.s. = Συνολική Δραστική Ουσία (%)

TDR = Ολικό Στερεό Υπόλειμμα (%)

n.a. = δεν διατίθεται

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ   Κ Α Ι   Β Ρ Α Β Ε Ι Α
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Η αειφορία αποτελεί προτεραιότητα μας. Για αυτό το λόγο επιλέξαμε 

προϊόντα απαλλαγμένα από βλαβερές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο 

ουσίες όπως NTA, EDTA και άλλα φωσφορικά άλατα. Όλα τα προϊόντα 

μας με επαγγελματικές δοσομετρικές αντλίες και αυτόματα συστήματα 

δοσολογίας διασφαλίζουν αποτελεσματικότητα και απόδοση με άκρως 

φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.

Πλεονεκτήματα των πράσινων αποτελεσματικότητα του οικολογικού 

σήματος της ΕΕ

•Ελεύθερα από ΝΤΑ, EDTA και φωσφορικά άλατα

•Μειωμένα έξοδα μεταφοράς με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

συσκευασίας

•Κατάλληλες φόρμουλες για όλα τα επίπεδα σκληρότητας νερού και 

τομείς χρήσης.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΕΥΘΥΝΗ
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www.mbx.gr
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WITH VEGETAL ORIGIN

INGREDIENTS

ΣυΣτατικα
φυΣικήΣ προέλέυΣήΣ 

ΑΛΚΥΛΟΠΟΛΥΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ:                                                                                                                                
Από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. πατάτες και καλαμπόκι).                                                        

Τασιενεργά: μεταβάλλουν την επιφανειακή τάση στη βρωμιά, βοηθώντας 
τη διαλυτοποίηση και την απομάκρυνσή της. Μαλακτικές ιδιότητες 
(χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά). Δεν είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον

ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΡΥΔΑΣ:                                                                                                                                         
 Η διαδικασία σαπωνοποίησης καρύδας, περιέχει 

γλυκερίνη η οποία μειώνει τον ερεθισμό του 
δέρματος χάρη στην μαλακτική ΤΗς δράση. 
Έχει δράση διαλυτοποίησης σε λιπαρές ουσίες 

(οργανικά υπολείμματα). Βοηθάει στη χημική 
σταθεροποίηση των τύπων.

ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ:
Από χυμούς λεμονιού και πορτοκαλιού. Η 
κύρια λειτουργία του είναι η απομάκρυνση 
ασβεστόλιθου.  Χρησιμοποιείται ως 
σταθεροποιητής pH και ρυθμιστής, εξασφαλίζει τη 

σωστή λειτουργία του προϊόντος.

ΑΡΩΜΑΤΑ:
Τα αρώματα που χρησιμοποιούνται στη γραμμή Zero συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις ECOLABEL και τα πρότυπα IFRA.

ΕΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ:
Από ζαχαρότευτλα, χρησιμοποιείται ως 

διαλύτης και απολυμαντικό και βοηθά 
στη διαλυτοποίηση της βρωμιάς στις 
επιφάνειες με μηχανική αφαίρεση των 
μικροβίων και των βακτηρίων. ευνοεί την 

εξάτμιση: δεν απαιτείται ξέπλυμα στην 
κατεργασμένη επιφάνεια

H  ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Z E R O
Η αποστολή μας έχει ως στόχο να συνδυάσει την ανάπτυξη υψηλής απόδοσης φόρμες με σεβασμό τόσο τη φύση όσο 

και τους ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια των ετών που επενδύουμε ένα σημαντικό μέρος των πόρων μας 

στη δημιουργία αξίας και βιώσιμης καινοτομίας.

Η σειρά Zero γεννήθηκε το 2015 και τώρα, χάρη στην έρευνα και το σημαντικότερο στα

αποτελέσματα, έχουμε διευρύνει την γκάμα των προϊόντων μας με την αύξηση της

χρήσης πρώτων υλών φυσικής προέλευσης που λαμβάνονται από 

ανανεώσιμες πηγές.

Η σειρά προϊόντων περιλαμβάνει προϊόντα Zero και 

Zero Extra. Το προϊόντα

δεν έχουν Εικονογράμματα CLP, 

επομένως δεν είναι ταξινομημένα ως 

επικίνδυνοα(Καν. 1272/2008 / ΕΚ 

CLP)προϊόντα, προκειμένου να 

διασφαλιστούν τα υψηλά πρότυπα 

καθαρισμού που απαιτούνται 

σε ειδικές εφαρμογές, είναι 

πλήρως βιοαποικοδομήσιμα 

και

από φυτική προέλευση αλλά 

εξακολουθούν να περιέχουν 

ορισμένες δραστικές ουσίες

που απαιτούν την 

εφαρμογή ορισμένων 

εικονογραμμάτων. Η 

εφαρμογή, υπό συνθήκες 

χρήσης, είναι ασφαλής.

Τώρα, το Zero και το Zero 

Extra αντιπροσωπεύουν – στον 

επαγγελματικό

τομέα - την πιο ολοκληρωμένη σειρά 

προϊόντων φυτικής προέλευσης

που μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις 

απαιτήσεις καθαρισμού στην αγορά με ένα

αποτελεσματικό τρόπο και με ιδιαίτερη 

προσοχή στο περιβάλλον.

Επιπλέον, ο χρωματικός κώδικας καθιστά κάθε προϊόν 

εύκολα αναγνωρίσιμο για την δικιά του συγκεκριμένη χρήση 

σε κάθε χώρο εργασίας (δάπεδα, έπιπλα, κουζίνα,

μπάνιο και προσωπική φροντίδα): 

με λίγα λόγια, όλο και περισσότερο ...

... μια πραγματική δύναμη της φύσης 
για τον καθαρισμό σας.



ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ*
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στη σειρά Zero είναι 
πλήρως βιοαποικοδομήσιμες τόσο σε αερόβιες συνθήκες (με οξυγόνο) 
όσο και σε αναερόβιες συνθήκες (χωρίς οξυγόνο).

ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΕΛΙΟ, ΚΟΒΑΛΤΙΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΙΟ
Τα “βαριά μέταλλα” προκαλούν αλλεργική δερματίτιδα εξ’παφής λόγω της χρήσης 

απορρυπαντικών 0,01 ppm (mg / kg): επιτρεπόμενο όριο σε ZERO

5 ppm (mg / kg): όριο συγκέντρωσης που θεωρείται “ασφαλές”.

ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ ΑΡΩΜΑΤΑ
Τα αρώματα που χρησιμοποιούνται στη γραμμή ZERO συμμορφώνονται 

με τις απαιτήσεις των αποφάσεων ECOLABEL και των προτύπων IFRA

ΧΩΡΙΣ PARABEN
Πιστοποιούνται ότι δεν διαταρασσουν το ενδοκρινικό σύστημα των ανθρώπων.

Δεν χρησιμοποιούνται paraben ως συντηρητικά στην σειρά Zero

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ *** 
Οι περιεχόμενες ουσίες επιτρέπουν στο προϊόν να μην ταξινομείται ως επικίνδυνο

(Κανονισμός 1272/2008 / ΕΚ CLP)

*Με τις πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης πλήρως βιοαποικοδομήσιμες 
(Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμες σύμφωνα με τον κανονισμό 
648/2004 / ΕΚ)

CLP FREE

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΑ                                                                       
Η δοκιμασία επιθέματος παρείχε μια εξαιρετική ανεκτικότητα στο δέρμα.

Ο όμιλος SUTTER δεν διεξάγει καμία δοκιμή σε ζώα. 

Χαρακτηριστικά 
Προϊόντων

... η έρευνα δεν σταματά!
Προσπαθούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τόσο την 
εργασία σας όσο και το περιβάλλον μας
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Δάπεδα 

FLOWER
Αρωματικό φυτικό απορρυπαντικό με αλκοόλη.
Απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων για τον καθημερινό 
καθαρισμό επιχρισμένων και μη επικαλυμμένων δαπέδων και 
σκληρών επιφανειών. Εξαιρετική δύναμη διαβροχής και γρήγορη 
εξάτμιση. Εξαιρετική επίσης για μηχανή πλύσης. Φυσικό άρωμα, 
χωρίς αλλεργιογόνα (Reg. 648/2004), λεπτό και μακρόχρονο 
άρωμα. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) που προέρχονται από την 
επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας, ζαχαρότευτλων και ελαίου 
καρύδας. Δερματολογικά ελεγμένο. 
ΑΡΑΙΩΣΗ:  1% (100ml ανά 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4τεμ 

FLOWER EASY
Υπερσυμπυκνωμένο αρωματικό φυτικό απορρυπαντικό 
με αλκοόλη. Απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων για τον 
καθημερινό καθαρισμό επιχρισμένων και μη επικαλυμμένων 
δαπέδων και σκληρών επιφανειών. Εξαιρετική δύναμη διαβροχής 
και γρήγορη εξάτμιση. Εξαιρετική επίσης για μηχανή πλύσης. 
Φυσικό άρωμα, χωρίς αλλεργιογόνα (Reg. 648/2004), λεπτό και 
μακρόχρονο άρωμα. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης 
(π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) που προέρχονται 
από την επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας, ζαχαρότευτλων και 
ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 
ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  0.3% (30ml ανά 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg / 750ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 6 τεμ

EMERALD 
Υψηλής απόδοσης φυτικό απολιπαντικό απορρυπαντικό.
Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό γενικής χρήσης για τον καθαρισμό 
όλων των σκληρών επιφανειών. Εξαιρετική επίσης για μηχανή 
πλύσης. Αποτελεσματική στην επίμονη βρωμιά. Άρωμα με μέντα 
μήλου, χωρίς αλλεργιογόνα (Κανονισμός 648/2004). Περιέχει 
πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. επιφανειοδραστικές 
ουσίες) που προέρχονται από την επεξεργασία καλαμποκιού, 
πατάτας, ζαχαρότευτλων και ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και 
χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο. 
ΑΡΑΙΩΣΗ:  1% (100ml ανά 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4τεμ 

• Απολυμαντικά / Εξυγιαντικά
• Γενικής Χρήσης
• Απολιπαντικά
• Ειδικής Χρήσης

Δ ά π ε δ α ,  Έ π ι π λ α ,  Κ ο υ ζ ί ν α ,  Μ π ά ν ι ο ,  Π λ ύ σ ι μ ο  χ ε ρ ι ώ ν

Η σωστή λύση 
για όλα τα περιβάλλοντα

Η πλήρης σειρά μας
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EMERALD EASY
Υψηλής απόδοσης φυτικό απολιπαντικό. Συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό γενικής χρήσης για τον καθαρισμό όλων των 
σκληρών επιφανειών. Εξαιρετική επίσης για μηχανή πλύσης. 
Αποτελεσματική στην επίμονη βρωμιά. Άρωμα με μέντα μήλου, 
χωρίς αλλεργιογόνα (Κανονισμός 648/2004). Περιέχει πρώτες 
ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες) 
που προέρχονται από την επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας, 
ζαχαρότευτλων και ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο 
(λιγότερο από 0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ 
ανθρώπινων επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). Η απουσία 
προειδοποιητικών πινακίδων CLP σημαίνει ότι το προϊόν είναι 
ασφαλές τόσο για τον χειριστή όσο και για το περιβάλλον, υπό την 
προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
και τις άλλες πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  0.3% (30ml ανά 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg / 750ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 6 τεμ

COLOGNE
Αρωματικό φυσικό απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων.
Aπορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων για τον καθημερινό 
καθαρισμό σκληρών επιφανειών. Εξαιρετική για μηχανή πλύσης. 
Άρωμα της Κολωνίας με βασικό πατσουλί έλαιο, λεπτό και 
διαρκές άρωμα. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) που προέρχονται από την 
επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας, ζαχαρότευτλων και ελαίου 
καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 bpm). 
Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ ανθρώπινων επιθεμάτων - 
δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). Η απουσία προειδοποιητικών πινακίδων 
CLP σημαίνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές τόσο για τον χειριστή όσο 
και για το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις άλλες πληροφορίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  1% (100ml ανά 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4τεμ 

APPLE
Απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων για τον καθημερινό 
καθαρισμό σκληρών επιφανειών. Εξαιρετική επίσης για 
μηχανή πλύσης. Πράσινο άρωμα μήλων, απαλλαγμένο από 
αλλεργιογόνα (Reg. 648/2004), ευαίσθητο και μακροχρόνιο 
άρωμα. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) που προέρχονται από την 
επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας, ζαχαρότευτλων και ελαίου 
καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm). 
Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ ανθρώπινων επιθεμάτων - 
δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). Η απουσία προειδοποιητικών πινακίδων 
CLP σημαίνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές τόσο για τον χειριστή όσο 
και για το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις άλλες πληροφορίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  1% (100ml ανά 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg / 1000ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 12 τεμ

RB-2 
Εξαιρετικά συμπυκνωμένο υψηλής απόδοσης 
απολιπαντικό φυτικό απορρυπαντικό. Συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό γενικής χρήσης για τον καθαρισμό όλων των 
σκληρών επιφανειών. Εξαιρετική επίσης για μηχανή πλύσης. 
Αποτελεσματική στην επίμονη βρωμιά. Άρωμα με μέντα μήλου, 
χωρίς αλλεργιογόνα (Κανονισμός 648/2004). Περιέχει πρώτες 
ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες) 
που προέρχονται από την επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας, 
ζαχαρότευτλων και ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο 
(λιγότερο από 0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ 
ανθρώπινων επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). 
ΑΡΑΙΩΣΗ:  Χρησιμοποιήστε το σύστημα αραιώσεως RATIO. RATIO-MIX 
ή RATIO-SHOT 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  1.5 ltr
ΚΙΒΩΤΙΟ: 2 τεμ 

PINE EASY
Εξαιρετικά συμπυκνωμένο αρωματικό γενικής χρήσης 
απορρυπαντικό. Εξαιρετικά συμπυκνωμένο απορρυπαντικό 
πολλαπλών χρήσεων για τον καθημερινό καθαρισμό σκληρών 
επιφανειών. Εξαιρετική επίσης για μηχανή πλύσης. Άρωμα 
πεύκου με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου, λεπτό και μακροχρόνιο 
άρωμα. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) που προέρχονται από την 
επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας, ζαχαρότευτλων και ελαίου 
καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm). 
Το προϊόν που έχει αραιωθεί σύμφωνα με την προτεινόμενη 
αναλογία αραίωσης δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο (χωρίς σήματα 
CLP) σύμφωνα με την Καν. 1272/2008.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  0.3% (30ml ανά 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg / 750ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 6 τεμ

PINE 
Αρωματικό φυτικό απορρυπαντικό γενικής χρήσης.
Απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων για τον καθημερινό 
καθαρισμό σκληρών επιφανειών. Εξαιρετική επίσης για μηχανή 
πλύσης. Άρωμα πεύκου με αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου, λεπτό και 
μακροχρόνιο άρωμα. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης 
(π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) που προέρχονται 
από την επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας, ζαχαρότευτλων 
και ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο 
από 0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ 
ανθρώπινων επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). Η απουσία 
προειδοποιητικών πινακίδων CLP σημαίνει ότι το προϊόν είναι 
ασφαλές τόσο για τον χειριστή όσο και για το περιβάλλον, υπό την 
προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 
ΑΡΑΙΩΣΗ:  1% (100ml ανά 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg / 1000ml / 20 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 12 τεμ / 1 τεμ
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Γυάλινες Επιφάνειες - Μοντέρνα Έπιπλα

RB-1
Eξαιρετικά συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για γυάλινες 
επιφάνειες και μοντέρνα έπιπλα. Εξαιρετικά συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό πολλαπλών χρήσεων για καθαρισμό επίπλων. 
Σύστημα RATIO. Συνιστάται για τον καθημερινό καθαρισμό 
παραθύρων, καθρεφτών, επιφανειών που πλένονται κλπ. Η 
καθημερινή χρήση του RB-1, χάρη στη φόρμουλα του με 
αντιδιαβρωτικούς παράγοντες, επιτρέπει την άριστη προστασία 
των επιφανειών και την εύκολη συντήρηση. Περιέχει πρώτες ύλες 
φυτικής προέλευσης (π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) 
που προέρχονται από την επεξεργασία τεύτλων και καλαμποκιού. 
Άρωμα με μέντα μήλου, χωρίς αλλεργιογόνα (Κανονισμός 
648/2004). 
ΑΡΑΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε το σύστημα αραιώσεως RATIO.
RATIO-MIX bottle ή RATIO-SHOT bottle 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  1.5 ltr

DIAMOND EASY
Υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό για γυάλινες 
επιφάνειες. Υπερσυμπυκνωμένο απορρυπαντικό για καθημερινό 
καθαρισμό όλων των επίπλων. Συνιστάται για γυαλιά, καθρέφτες, 
επιφάνειες που πλένονται κλπ. Η καθημερινή χρήση του Diamond, 
χάρη στη φόρμουλα του με αντιδιαβρωτικούς παράγοντες, 
επιτρέπει την άριστη προστασία των επιφανειών και την εύκολη 
συντήρηση. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) που προέρχονται από την 
επεξεργασία ζαχαρότευτλων και καλαμποκιού. Άρωμα με μέντα 
μήλου, χωρίς αλλεργιογόνα (Κανονισμός 648/2004). 
ΑΡΑΙΩΣΗ:  6% (30 ml σε 500 ml).
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg / 750 ml
ΚΙΒΩΤΙΟ:  4 τεμ  / 6 τεμ

DIAMOND 
Απορρυπαντικό για γυάλινες επιφάνειες. Απορρυπαντικό 
για καθημερινό καθαρισμό όλων των επίπλων. Συνιστάται για 
γυαλιά, καθρέφτες, επιφάνειες που πλένονται κλπ. Η καθημερινή 
χρήση του Diamond, χάρη στη φόρμουλα του με αντιδιαβρωτικούς 
παράγοντες, επιτρέπει την άριστη προστασία των επιφανειών και 
την εύκολη συντήρηση. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης 
(π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες, διαλύτες) που προέρχονται 
από την επεξεργασία ζαχαρότευτλων και καλαμποκιού. Άρωμα 
με μέντα μήλου, χωρίς αλλεργιογόνα (Κανονισμός 648/2004). 
Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm). 
Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ ανθρώπινων επιθεμάτων - 
δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). 
ΑΡΑΙΩΣΗ:  Έτοιμο προς χρήση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg / 500 ml
ΚΙΒΩΤΙΟ:  4 τεμ  / 12 τεμ
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WASH PLUS (Μηδέν)
Φυτικό απορρυπαντικό για χειροκίνητο πλύσιμο πιάτων.
Απορρυπαντικό για χειροκίνητο πλύσιμο πιάτων. Ιδανικό για 
την απομάκρυνση λιπαρών ρύπων. Χάρη στη φόρμουλα του, 
το προϊόν είναι αποτελεσματικό χωρίς να δημιουργεί πάρα 
πολύ αφρό. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες) που προέρχονται από την επεξεργασία 
καλαμποκιού, πατάτας και ελαίου καρύδας. Άχρωμο και χωρίς 
άρωμα. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm).
ΑΡΑΙΩΣΗ: σε 5 L νερού ανάλογα με τη βρωμιά: 7 - 9 ml Μαλακά 
νερά (0-15 ° F). 9 - 11 ml Νερά μέσου όρου (15-25 ° F). 11 - 13 ml 
σκληρά νερά (> 25 ° F). Για πλύσιμο πιάτων: 30 ml σε 10 λίτρα νερού.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4τεμ 

AMBER
Απολιπαντικό για τον καθημερινό καθαρισμό όλων των 
επιφανειών. Δεν προκαλεί φθορά στις βαμμένες επιφάνειες. 
Ιδιαίτερα κατάλΙδανική στην κουζίνα, για τον καθημερινό 
καθαρισμό λιπαρών ρύπων. Εξαιρετικό επίσης ως παράγοντας 
προεπεξεργασίας για υφάσματα πριν από το πλύσιμο του 
μηχανήματος. . Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες) που προέρχονται από την επεξεργασία 
του καλαμποκιού. Άρωμα με μέντα μήλου, χωρίς αλλεργιογόνα 
(Κανονισμός 648/2004). Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο 
(λιγότερο από 0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ 
ανθρώπινων επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). 
ΑΡΑΙΩΣΗ:  Έτοιμο προς χρήση. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  500 ml / 5kg
ΚΙΒΩΤΙΟ:  12 τεμ  / 4 τεμ

23005028

GRILL CLEANER PLUS
Φυτικό απολιπαντικό για φούρνους, ψηστιέρες και 
σχάρες. Εξαιρετικά αποτελεσματικό απολιπαντικό για την 
αφαίρεση του καμένου λίπους. Χάρη στον εξαιρετικά πλούσιο 
τύπο αφρού, αφαιρεί τα υπολείμματα που υπάρχουν. Ιδανικό 
για φούρνους και εστίες μαγειρέματος. Αφρώδης φόρμουλα 
με υψηλή ισχύ πιασίματος. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής 
προέλευσης (π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες) που προέρχονται 
από την επεξεργασία του καλαμποκιού. Άχρωμο και χωρίς άρωμα.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  Έτοιμο προς χρήση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500 ml 
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12τεμ 

23005015

LACTIC
Φυτικό απολυμαντικό-όξινο. Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό 
πολλαπλών χρήσεων για όλες τις σκληρά πλυσίμες επιφάνειες: 
σπίτια, γηροκομεία, νηπιαγωγεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 
τεχνικές υπηρεσίες, δάπεδα, δωμάτια, έπιπλα, τουαλέτες, μπάνια, 
κουζίνες, πάγκοι, απορριμματοθήκες και αποθηκευτικός χώρος. 
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που έρχονται 
σε επαφή με τρόφιμα (από χώρους παραγωγής / εξοπλισμό 
έως αποθηκευτικούς χώρους / εξοπλισμό). Αριθμός έγκρισης: 
EU-0006622-0010. ΣΥΝΘΕΣΗ: Γαλακτικό οξύ (EC 200-018-0): 
0,42 g / 100g. <5% μη ιονικά επιφανειοδραστικά, ανιονικά 
επιφανειοδραστικά, άρωμα.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  Έτοιμο προς χρήση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  500ml
ΚΙΒΩΤΙΟ:  12 τεμ 

Απορρυπαντικά

23005025 23005024

S.F. 120
Υπερδραστικό φυτικό καυστικό απολιπαντικό.
Καυστικό απορρυπαντικό απολίπαντικό για βαθύ καθαρισμό, 
ιδανικό για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων. Χειροκίνητη 
χρήση ή / και μηχανή πλύσης. Κατάλληλο για χώρους 
φαγητού. Φόρμουλα με παράγοντες αντι-επαναπόθεσης και 
γαλακτωματοποίησης λίπους. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής 
προέλευσης (π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες) που προέρχονται 
από την επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας και ελαίου καρύδας. 
Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm). Άχρωμο 
και χωρίς άρωμα.
ΑΡΑΙΩΣΗ: 0,5-1% (5-10ml ανα λίτρο)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4τεμ 

DEGREASER PLUS
Συμπυκνωμένο φυτικό απολιπαντικό. 
Υψηλής απόδοσης απολιπαντικό, κατάλληλο για την απομάκρυνση 
λιπαρών ρύπων χάρη στην αφαίρεση λεκέδων και την ικανότητα 
διαλυτοποίησης. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες) που προέρχονται από την επεξεργασία 
καλαμποκιού, πατάτας και λάδι καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς 
νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm). Άχρωμο και χωρίς άρωμα. 
Συνιστάται επίσης για την περιοχή τροφίμων.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  1% (100ml σε 10 λίτρα)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4τεμ 
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WC Αφαλατικά-Όξινα Απορρυπαντικά
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Απορρυπαντικά

POM WC
Αρωματικό καθαριστικό για λεκάνη. Αφυγραντικό 
απορρυπαντικό με οργανικά οξέα φυσικής προέλευσης (κιτρικό 
οξύ και γαλακτικό οξύ) με εξαιρετική δύναμη αποσμητικής για 
τον καθημερινό καθαρισμό του μπολ WC. Η καθημερινή χρήση 
βοηθά στην αποτροπή της κλιμάκωσης. Apple άρωμα, χωρίς 
αλλεργιογόνα (Κανονισμός 648/2004). Περιέχει πρώτες ύλες 
φυτικής προέλευσης (π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες, οξέα) 
που προέρχονται από την επεξεργασία καλαμποκιού, πατάτας 
και ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 
0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ ανθρώπινων 
επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα).
ΑΡΑΙΩΣΗ: Έτοιμο προς χρήση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 800 ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6 τεμ 

RUBY
Αρωματικό φυτικό αφαλατικό απορρυπαντικό. Αφαλατικό με 
βάση τη φυσική προέλευση οργανικού οξέος (κιτρικό οξύ). Ιδανικό για 
μπάνιο και τουαλέτα. Συνιστάται για καθημερινό καθαρισμό βρύων, 
μπανιέρων, ντους, κεραμιδιών κλπ. Η καθημερινή χρήση του Ruby, 
χάρη στους αντιρρυπαντικούς παράγοντες, βοηθά στην αποφυγή 
της απολέπισης. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης (π.χ. 
επιφανειοδραστικές ουσίες, οξέα, διαλύτες) που προέρχονται από 
το ζαχαρότευτλο και το έλαιο καρύδας. Άρωμα με μέντα μήλου, 
χωρίς αλλεργιογόνα (Κανονισμός 648/2004). Φωσφορικό και χωρίς 
νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν 
(τεστ ανθρώπινων επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). Η απουσία 
προειδοποιητικών πινακίδων CLP σημαίνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές 
τόσο για τον χειριστή όσο και για το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση 
ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις άλλες 
πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα.
ΑΡΑΙΩΣΗ: Έτοιμο προς χρήση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5kg / 500 ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 12 τεμ

RUBY EASY
Υπερσυμπυκνωμένπ αρωματικό φυτικό αφαλατικό 
απορρυπαντικό. Αφαλατικό με βάση τη φυσική προέλευση οργανικού 
οξέος (κιτρικό οξύ). Ιδανικό για μπάνιο και τουαλέτα. Συνιστάται για 
καθημερινό καθαρισμό βρύων, μπανιέρων, ντους, κεραμιδιών κλπ. Η 
καθημερινή χρήση του Ruby, χάρη στους αντιρρυπαντικούς παράγοντες, 
βοηθά στην αποφυγή της απολέπισης. Περιέχει πρώτες ύλες φυτικής 
προέλευσης (π.χ. επιφανειοδραστικές ουσίες, οξέα, διαλύτες) που 
προέρχονται από το ζαχαρότευτλο και το έλαιο καρύδας. Άρωμα με μέντα 
μήλου, χωρίς αλλεργιογόνα (Κανονισμός 648/2004). Φωσφορικό και 
χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν 
(τεστ ανθρώπινων επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). Η απουσία 
προειδοποιητικών πινακίδων CLP σημαίνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές 
τόσο για τον χειριστή όσο και για το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση 
ότι χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τις άλλες 
πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα.
ΑΡΑΙΩΣΗ: 6% (30 ml σε 500 ml).
Για δράση απολυμαντικού (EN 1276): αραίωση 12%, 
χρόνος επαφής 5 λεπτά στους 20 ° C.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5kg / 750 ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 6 τεμ

LOTION CREAM
Αρωματικό φυτικό κρεμοσάπουνο για το πλύσιμο των 
χεριών. Καλλυντικό προϊόν με φυτική γλυκερίνη με αντι-
αντιοξειδωτικές, μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες. Περιέχει 
πρώτες ύλες φυτικής προέλευσης που προέρχονται από την 
επεξεργασία του ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο 
(λιγότερο από 0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν 
(τεστ ανθρώπινων επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). 
Συσκευασμένα σε κουτιά των 5 κιλών, που χρησιμοποιούνται με 
προσαρμοσμένο εξοπλισμό δοσομέτρησης SUTTER CARE. Ο 
εξοπλισμός δοσολογίας με ανοικτό μπλε παράθυρο είναι πολύ πιο 
κομψός και επιτρέπει τον έλεγχο της κατανάλωσης του προϊόντος. 
Σύστημα αναπλήρωσης (χωρητικότητα 900ml).
ΑΡΑΙΩΣΗ:  Έτοιμο προς χρήση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5kg/800 ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 6 τεμ

LOTION FOAM
Αρωματικό αφροσάπουνο για το πλύσιμο των χεριών. 
Καλλυντικό προϊόν με φυτική γλυκερίνη με αντι-αντιοξειδωτικές, 
μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες. Περιέχει πρώτες ύλες 
φυτικής προέλευσης που προέρχονται από την επεξεργασία του 
ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 
0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ ανθρώπινων 
επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). Συσκευασμένο σε σάκους 
των 800 ml, με προσαρμοσμένο εξοπλισμό δοσομέτρησης 
SUTTER CARE με σύστημα Captive και γκρι παράθυρο που 
καθιστά τον εξοπλισμό δοσολογίας κομψό και επιτρέπει τον έλεγχο 
της κατανάλωσης του προϊόντος. Επιλεκτικό σύστημα εισαγωγής 
συμπληρώματος (περισσότερες από 1300 ενεργοποιήσεις). 
Ενεργοποίηση: 0,6 ml / αραίωση.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  Έτοιμο προς χρήση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 800 ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 6τεμ 

LOTION FOAM
Αρωματικό αφροσάπουνο για το πλύσιμο των χεριών. 
Καλλυντικό προϊόν με φυτική γλυκερίνη με αντι-αντιοξειδωτικές, 
μαλακτικές και ενυδατικές ιδιότητες. Περιέχει πρώτες ύλες 
φυτικής προέλευσης που προέρχονται από την επεξεργασία του 
ελαίου καρύδας. Φωσφορικό και χωρίς νικέλιο (λιγότερο από 
0,01 ppm). Δερματολογικά ελεγμένο προϊόν (τεστ ανθρώπινων 
επιθεμάτων - δεν δοκιμάστηκε σε ζώα). Συσκευασμένα σε κουτιά 
των 5 κιλών, που χρησιμοποιούνται με προσαρμοσμένο εξοπλισμό 
δοσομέτρησης SUTTER CARE.  με σύστημα Captive και γκρι 
παράθυρο που καθιστά τον εξοπλισμό δοσολογίας κομψό και 
επιτρέπει τον έλεγχο της κατανάλωσης του προϊόντος. Επιλεκτικό 
σύστημα εισαγωγής συμπληρώματος (περισσότερες από 1300 
ενεργοποιήσεις). Ενεργοποίηση: 0,6 ml / αραίωση.
ΑΡΑΙΩΣΗ:  Έτοιμο προς χρήση
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ 
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