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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.

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.

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.



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
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Τεχνικές Καθαρισμού
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: 

Βάλτε το προϊόν στη δεξαμενή του απορρυπαντικού και ρυθμίστε τη συγκέντρωση. Πλύνετε την 
επιφάνεια και ξεπλύνετε διεξοδικά. Όταν αυτές οι συσκευές δεν επιτρέπουν την έγχυση του προϊό-
ντος, πρέπει να κονιορτοποιηθούν εκ των προτέρων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Τεχνική καθαρισμού ιδιαίτερα αποτελεσματική παρουσία σκληρών οργανικών και ανόργανων 
ρύπων σε επιφάνειες όπως τοίχους και εξοπλισμούς. Προτείνουμε να το χρησιμοποιήσετε με ένα
σύστημα αφρισμού εξοπλισμένο με απευθείας σύνδεση με πεπιεσμένο αέρασε κύκλωμα. 
Η απόκτηση αφρού υψηλής ποιότητας μπορεί να αυξήσει σημαντικά το χρόνο επαφής σε κάθε-
τες ή δύσκολες επιφάνειες αυξάνοντας τη χημική δράση και εξαλείφοντας ομοιόμορφα και απο-
τελεσματικά την ακαθαρσία που έχει εναποτεθεί στην αποθήκευση και στις περιοχές εργασίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: Απομακρύνετε τα στερεά απόβλητα με νερό υπό πίεση. Ρυθμίστε την
πίεση της συσκευής αφρού έτσι ώστε να επιτευχθεί ομοιογενής αφρός που προσκολλάται τέλεια 
στους τοίχους. Εφαρμόστε το προϊόν. Ας λειτουργήσει για 15 λεπτά. Ξεπλύνετε με υψηλή πίεση με
τη μηχανή. Με την παρουσία οργανικών ρύπων, η χρήση ζεστού νερού (± 60 °) καθιστά τις 
εργασίες καθαρισμού ευκολότερες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΗΣ

Συνιστώμενη μέθοδος για την εφαρμογή τόσο των απολυμαντικών προϊόντων όσο και των γενικών
προϊόντων καθαρισμού. Μπορεί να είναι που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και  την  απο-
λύμανση  μεγάλων επιφανειών  όπως  οι  εσωτερικοί  και εξωτερικοί  χώροι των δεξαμενών, τα οχή-
ματα  μεταφοράς, εξοπλισμό και άλλες επιφάνειες. Δεδομένου ότι αυτή η μέθοδος δεν έχει μηχανική 
δράση, συνιστάται  να χρησιμοποιείτε  υψηλή  πίεση  με  κρύο  ή ζεστό   (± 60 °)   νερό, ανάλογα  με
τον τύπο της βρωμιάς που υπάρχει, κατά τη διάρκεια των εργασιών έκπλυση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Clean In Place (CIP) είναι ένα αυτόματο ή ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού ενσωματωμένο 
στον εξοπλισμό καθαρισμού που ανακυκλώνει τα διαλύματα αραίωσης και έκπλυσηςαπορρυπα-
ντικών  σε  προκαθορισμένες  θερμοκρασίες και πιέσεις.  Εξασφαλίζει   αυτό  οι  γραμμές  παραγω-
γής  καθαρίζονται  τακτικά με την απομάκρυνση όλων των οργανικών καιανόργανων ρύπων. 
Οι λειτουργίες  ξεπλύματος  διαχειρίζονται με  αυτοματοποιημένα  συστήματα.  Το τεράστιο  πλεονέ-
κτημα  αυτο ύ του  συστήματος  έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει να καθαρίζονται τα εργαλεία πα-
ραγωγής χωρίς να χρειάζεται να τα μετακινήσετε ή να τα αποσυναρμολογήσετε. Αυτό το σύστημα
είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον καθαρισμό καταστημάτων, δεξαμενών, αγωγών και εξοπλισμού 
επεξεργασίας τροφίμων και ποτών.
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: Αραιώστε το προϊόν. Τοποθετήστε το προϊόν στο σύστημα ανακύκλω-
σης χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο όργανο. Ξεπλύνετε προσεκτικά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Η Sutter Professional δημιούργησε , ένα πλήρες φάσμα Βιομηχανικών Προϊόντων απολύμανσης και 
υγιεινής,απολίπανσης, όξινα και ενζυματικά προϊόντα,ειδικά σχεδιασμένα για την καταπολέμηση των
σκληρών βρωμιών σε πολλές επιφάνειες και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανική, 
γεωργική και στους τομείς των τροφίμων και των μεταφορών.



Απορρυπαντικό αφαιρετικό αλάτων με βάση οξέα.
SKU: 21805009 Category: Agral 
· ·  
Description
Απορρυπαντικό αφαιρετικό αλάτων με βάση οξέα.Εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό
 κατά των αλάτων με βάση νιτρικό/φωσφορικό οξύ και δημιουργία ελάχιστου αφρού. 
Κατάλληλο για χρήση σε CIP στη βιομηχανία τροφίμων, στον τομέα εμφιάλωσης ποτών και
του τομέα γαλακτοκομικών προϊόντων.

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Πλακόστρωτα, τσιμέντο, ατσάλι, μάρμαρα
ΑΡΑΙΩΣΗ: Κανονική χρήση: 2,5% – 13% (250-1300 ml σε 10 λίτρα νερό) με εύρος 
θερμοκρασίας 20 °C – 60 °C. Χρήση σε CIP: 1% – 2,5% (100-250 ml σε 10 λίτρα νερό) 
ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής και το βαθμό των αλάτων
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ
a.s. 33 ± 2% – pH < 1,0

ACIDPLUS

Εξυγιαντικό με βάση υπεροξικό οξύ.
SKU: 21805001 Category: Agral 
· ·  

Description
Εξυγιαντικό με βάση υπεροξικό οξύ. Προϊόν εξυγίανσης με βάση υπεροξικό οξύ, κατάλληλο 
επίσης για τον καθαρισμό/απολύμανση σε CIP. Εύκολο στο ξέβγαλμα, δεν παράγει αφρό. 
Κατάλληλο για τις βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων και τις βιομηχανίες τροφίμων (HACCP).

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Σύστημα CIP, ατσάλι

ΑΡΑΙΩΣΗ: 0,5% – 1,5% (50- 150 ml σε 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:22Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ
a.s. 25 ± 1% – pH < 1,0

AGRASAN PER

Βιομηχανία

ACID FOAM

Αφρός κατά των αλάτων με βάση οξύ.
Καθαριστικός αφρός κατά των αλάτων με βάση οξύ για χρήση στον τομέα των 
τροφίμων (HACCP). Ο αφρός του με την υψηλή δύναμη πρόσφυσης το καθιστά 
κατάλληλο για τον καθαρισμό τοίχων, εξοπλισμών, πάγκων και δαπέδων. Κατάλληλο 
για τη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων
ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Πλακόστρωτα, τσιμέντο, ατσάλι
ΑΡΑΙΩΣΗ:1% – 5% (100 ml- 500 ml σε 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ

a.s. 8,6 ± 0,9% – pH 1,4 ± 0,5

Αφρός κατά των αλάτων με βάση οξύ.

SKU: 21805008 Category: Agral

ΧΤRΑ CLOR
Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό εξυγίανσης με ενεργό χλώριο.
ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΑΚΟ

SKU: 20905012 Category: Απολυμαντικά/Εξυγιαντικά

Έτοιμο προς χρήση καθαριστικό εξυγίανσης με ενεργό χλώριο. Διπλή δράση: 
1) Αφαιρεί εις βάθος τα λίπη και απομακρύνει εύκολα τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες
 2) εμπλουτισμένο με ενεργό χλώριο, εξασφαλίζει ολοκληρωμένη υγιεινή καταπολεμώντας
 μικρόβια και βακτηρίδια.

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Επιφάνειες μπάνιου, μπανιέρες, ρωγμές μεταξύ των πλακιδίων, κ.λπ
ΑΡΑΙΩΣΗ: Έτοιμο προς χρήση.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500 ml
ΚΙΒΩΤΙΟ: 12 τεμ

a.s. 6,1 ± 0,6% – pH > 13,0



Απορρυπαντικό εξυγίανσης κατά του λίπους σε μορφή αφρού με ενεργό χλώριο.
SKU: 21805002 Category: Agral 
· ·  
Description
Απορρυπαντικό εξυγίανσης κατά του λίπους σε μορφή αφρού με ενεργό χλώριο. 
Αφρός εξυγίανσης και κατά του λίπους με υψηλή δύναμη πρόσφυσης για χρήση στον 
τομέα των τροφίμων (HACCP). Κατάλληλο για τον καθαρισμό των τοίχων, εξοπλισμού,
 πάγκων και δαπέδων στη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.
 Άριστη λευκαντική δράση για οργανικούς λεκέδες και κηλίδες αίματος.

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Πλακόστρωτα, τσιμέντο, ατσάλι

ΑΡΑΙΩΣΗ: 1,5% – 3% (από 150 ml έως pH > 13,0 300 ml σε 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 22Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ
a.s. 15 ± 1% – pH > 13,0
Related products

ALKACHLOR FOAM ALKAFOAM SUPER

Υπερδραστικό απολιπαντικό για όλους τους τύπους οργανικών υπολειμμάτων.
SKU: 21805006 Category: Agral 
· ·  
Description
Υπερδραστικό απολιπαντικό για όλους τους τύπους οργανικών υπολειμμάτων. Ιδιαίτερα 
δραστικό απολιπαντικό για όλους τους τύπους λιπαρών καταλοίπων χωρίς χρωστικές ή
 αρωματικές ουσίες για χρήση στον τομέα των τροφίμων (HACCP). Ειδικό για τη βιομηχανία 
αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Πλακόστρωτα, τσιμέντο, ατσάλι
ΑΡΑΙΩΣΗ: ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ: 1% – 3% (100- 300 ml σε 10 L νερό), 
ΜΗΧΑΝΗ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ: 2% – 3% (από 200 ml έως 300 ml σε 10 L νερό), 
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ: 0,3% – 0,8% (από 30- 80 ml σε 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ
a.s. 25 ± 1% – pH > 13,0

ALKADET

Απολιπαντικός αφρός.
SKU: 21805007 Category: Agral 
· ·  
Description
Απολιπαντικός αφρός. Αλκαλικός απολιπαντικός αφρός για χρήση στον τομέα τροφίμων 
(HACCP). Ο αφρός του με την υψηλή δύναμη πρόσφυσης το καθιστά κατάλληλο για τον 
καθαρισμό τοίχων, εξοπλισμών, πάγκων και δαπέδων. Κατάλληλο για τη βιομηχανία 
αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Πλακόστρωτα, τσιμέντο, ατσάλι

ΑΡΑΙΩΣΗ:1% – 3% (100- 300 ml σε 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ
a.s. 24 ± 1% – pH > 13,0

Βιομηχανία

Όξινος αφρός με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου.

SKU: 21805012 Category: Agral

Όξινος αφρός με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Υψηλή δύναμη αφρισμού για 
 χρήση στον τομέα των τροφίμων (συμβατό με το HACCP). Κατάλληλο για τον καθαρι-
σμό των τοίχων,του εξοπλισμού, των πάγκων και των δαπέδων στις γεωργικές και βιο-
μηχανίες τροφίμων.
 3 σε 1: απολύμανση, απολίπανση και αφαλάτωση.

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Πλακόστρωτα, τσιμέντο, ατσάλι
ΑΡΑΙΩΣΗ: 1% – 3% αραίωση ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης και τη ρύθμιση αφρού.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 22Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ                    a.s. 5,0 ± 0,5% – pH 7,4 ± 0,5

PER CITRIC FOAM



Βιομηχανία

ΑLKANET PLUS

Ισχυρό απολιπαντικό αλκαλικό απορρυπαντικό.

SKU: 21805011 Category: Agral

Ισχυρό απολιπαντικό αλκαλικό απορρυπαντικό.Ισχυρό απολιπαντικό αλκαλικό καθαρι-
στικό, χωρίς αφρό, σχεδιασμένο για τον καθαρισμό επιφανειών σε χώρους επεξεργασίας
 τροφίμων. 
Δυνατότητα χρήσης σε σύστημα επανακυκλοφορίας (CIP).

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Σύστημα CIP
ΑΡΑΙΩΣΗ: 1% – 3% (100- 300 ml σε 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ

a.s. 43 ± 2% – pH >13

Υπεδραστικό όξινο αφαλατικό για δάπεδα.

SKU: 20705008 Category: Οξέα/ Αφαιρετικά

Υπεδραστικό όξινο αφαλατικό για δάπεδα. Όξινο απορρυπαντικό ειδικά για την αφαίρεση των 
συσσωρευμένων αλάτων από τις επιφάνειες. Κατάλληλο για  πρώτη εφαρμογή σε δάπεδα από 
τερακότα ή πέτρα.

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Τερακότα, τσιμέντο, γρανίτης, κεραμικά δάπεδα
ΑΡΑΙΩΣΗ:10% – 20% (1- 2 L ανά 10 L νερού)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ:  4 τεμ
a.s. 31 ± 2% – pH < 1,0

ACID AT 100

Βιολογικός ενεργοποιητής με ένζυμα.

SKU: 21805010 Category: Agral

Βιολογικός ενεργοποιητής με ένζυμα. Δημιουργήθηκε για χρήση στο εσωτερικό των σωληνώσεων
 που οδηγούν σε σηπτικές δεξαμενές και για τη διαχείριση των λυμάτων. Αποτελεσματικό ενάντια σε 
πρωτεΐνες, άμυλα, λίπη και κυτταρίνη. Κατάλληλο για τις βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων και τις
 βιομηχανίες τροφίμων (HACCP).

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Αποχετεύσεις και σωλήνες
ΑΡΑΙΩΣΗ: Πρώτες 2-3 εβδομάδες 50-100 ml ανά m3 νερού. συντήρηση 30-60 ml ανά m3 νερού
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ                  

a.s. UFC: 50 millions/ml – pH 7,0 ± 0,5

BIOACTIVATOR

LUBRINET

LUBRINET
Συμπυκνωμένο λιπαντικό για ιμάντες μεταφοράς.

SKU: 21805005 Category: Agral

Συμπυκνωμένο λιπαντικό για ιμάντες μεταφοράς. Λιπαντικό με βάση το νερό, χωρίς 
αφρό, για ιμάντες μεταφοράς στο χώρο των τροφίμων (HACCP).
ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Ιμάντες μεταφοράς
ΑΡΑΙΩΣΗ: Ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιείται)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 20Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ

a.s. UFC: 50 millions/ml – pH 7,0 ± 0,5



Βιομηχανία

Απορρυπαντικό εξυγίανσης με ενεργό χλώριο απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων.

SKU: 21205003 - 21205001 Category: Αυτόματο Πλύσιμο Πιάτων

Απορρυπαντικό εξυγίανσης με ενεργό χλώριο απορρυπαντικό για αυτόματα πλυντήρια πιάτων.
 Αλκαλικό απορρυπαντικό με υψηλή συγκέντρωση, ειδικά μόνο για αυτόματα πλυντήρια πιάτων. 
Χάρη στο ενεργό χλώριο, είναι ιδιαίτερα  αποτελεσματικό κατά των λεκέδων από καφέ, κραγιόν 
και τσάι. απολυμαντική δράση.

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα
ΑΡΑΙΩΣΗ:1 – 3 g/L
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  5 kg / 24 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ / 1 τεμ

a.s. 16 ± 1% – pH > 13,0

CHLORINE DETERGENT

Απολυμαντικό απορρυπαντικό εξυγίανσης κατά του λίπους με ενεργό χλώριο.
SKU: 21805004 Category: Agral 
· ·  
Description
Απολυμαντικό απορρυπαντικό εξυγίανσης κατά του λίπους με ενεργό χλώριο. 
Απορρυπαντικό εξυγίανσης και απολυμαντικό χωρίς αφρό με ενεργό χλώριο για το
 πλύσιμο όλων των πλενόμενων επιφανειών με το χέρι και μηχανικά ή σε CIP. Άριστη 
λευκαντική δράση για οργανικούς λεκέδες και κηλίδες αίματος. Ιδανικό για ειδική συσκευή 
καθαρισμού Κατάλληλο για τις βιομηχανίες γεωργικών προϊόντων και τις βιομηχανίες 
τροφίμων (HACCP).

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Πλακόστρωτα, τσιμέντο, ατσάλι, σύστημα CIP
ΑΡΑΙΩΣΗ:1% – 3% (100- 300 ml σε 10 L νερό)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 24Kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 1τεμ
a.s. 16 ± 1% – pH > 13,0

CHLORDET

Απορρυπαντικά Πλυντηρίων

Απολιπαντικό για φούρνους, ηλεκτρικές κουζίνες και ζεστές εστίες.
SKU: 21305006 Category: Απολιπαντικά Haccp 
· ·  
Description
Απολιπαντικό για φούρνους, ηλεκτρικές κουζίνες και ζεστές εστίες. Ειδικό αλκαλικό απορρυπαντικό που αφαιρεί τα καμένα 
λίπη από φούρνους, ψησταριές, εστίες μαγειρέματος και σούβλες ψησίματος. Κατάλληλο για χρήση στον τομέα των 
τροφίμων (HACCP).

ΧΡΗΣΗ/ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ: Φούρνος, εστίες και σχάρες

ΑΡΑΙΩΣΗ: Έτοιμο προς χρήση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5 kg
ΚΙΒΩΤΙΟ: 4 τεμ
a.s. 20 ± 1% – pH > 13,0

S.F. 210
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