
Τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 
και πληρούν τις προδιαγραφές της συνθήκης 
REACH. Ομοίως είναι καταχωρημένα στο Γ.Χ.Κ 
ή στο Εθν. Μητρ. Χημικών Προϊόντων, ανάλογα 
με το προϊόν.

Products are ISO 9001 certified and meet the 
requirements of REACH Treaty. Also they are 
registered in N.S.L or National Registry of 
Chemical Products, depending on product.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CHEMICAL MAINTENANCE
& CLEANING SPECIALTIES
H Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα ειδικά χημικά 
προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό.

Dynateco trades quality chemical maintenance 
and cleaning specialties.

CERTICHIMCERTICHIM II
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- DYNACHEM -

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING
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Brill SolarBrill SolarBrill Solar
Καθαριστικό φωτοβολταϊκών στοιχείων
Συμπυκνωμένο υδατικής βάσης απορρυπαντικό, για την 
απομάκρυνση ρύπων από τους ηλιακούς συλλέκτες. Δίνει 
στην επιφάνεια ελαφρά αντιστατική δράση και επιβραδύνει την 
επακόλουθη ρύπανση. Αφαιρεί τη βρωμιά, τη σκόνη, το καυσαέριο, 
την αιθάλη, τις ελαφριές επικαθίσεις άνθρακα της ατμόσφαιρας και 
τη ρύπανση από πουλιά. Χρησιμοποιείται σε αραίωση 3%-10% με 
νερό. Δεν επηρεάζει το plexiglas. Είναι ασφαλές για όλα τα μέταλλα, 
συμπεριλαμβανομένου του χάλυβα και των κραμάτων αλουμινίου.

Cleaner for photovoltaic cells
Concentrated aqueous based detergent, for removing pollutants 
from solar panels, giving the surface slightly antistatic effect and 
slowing subsequent pollution. Removes dirt, dust, exhaust, soot, 
light weight carbon deposits of atmosphere and pollution from birds. 
Used at a dilution of 3%-10% in water. It does not affect Plexiglas. 
It is safe for all metals, including steel and aluminum alloys.

Κρέμα παθητικοποίησης του Gelinox
Αυξάνει την αντιδιαβρωτική προστασία και εγγυάται, 
έπειτα από κατάλληλο καθαρισμό με οξύ, την ανάκτηση 
της παθητικής μεμβράνης chromoxide, χαρακτηριστική 
του ανοξείδωτου χάλυβα. 
Δρά σε 15’-60’ ανάλογα με τη θερμοκρασία εφαρμογής.

Passivation cream of Gelinox
PASSIVANTE is created to enhance the corrosion 
protection and to assure, after adequate cleaning 
with acid, the recovering of the passive film chromoxide, 
typical on stainless steel. 
Operates in 15’-60 depending on application’s 
temperature.

Αποξειδωτική κρέμα ηλεκτροσυγκόλλησης
Για γρήγορη & αποτελεσματική αφαίρεση των οξειδώσεων,
του αποχρωματισμού & της σκουριάς από τις ενώσεις 
συγκολλήσεων. Θιξοτροπικό προϊόν που μπορεί, αν χρειαστεί, 
να εφαρμοστεί σε παχύ στρώμα στην επιφάνεια που θα 
αποξειδωθεί (ακόμα και αν είναι κάθετη). 
Δρα σε 30’-60’.

Deoxidizing cream for welding
For fast and efficient removal of oxidation, discoloration 
and rust from welding seams. Thixotropic product that can, 
if necessary, be applied in a thick layer on the surface 
to be pickled (even if it is vertical). 
Operates in 30’-60’.

PassivantePassivantePassivante

GelinoxGelinoxGelinox

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12χ2 Κιλά • Pail 12χ2 Kg

PH: 1.0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Τεμάχιο 1 Κιλό • Piece 1 Kg

PH: <1.0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 1χ10 Kιλά • Pail 1x10 Kg

PH: 11.5
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Alum TapAlum TapAlum TapSurf TapSurf TapSurf Tap

Dynachem 2008 SIL2008 SILDynachem 2008 SIL

Dynachem 21202120Dynachem 2120
Γυαλιστικό μετάλλων & λείων επιφανειών
Αναζωογονεί τη στιλπνότητα σε επιφάνειες αλουμινίου, 
χαλκού, inox, ορειχάλκου και φινιρισμένου ξύλου 
εξαλείφοντας τις γρατζουνιές που προκαλούνται 
κατά την τοποθέτηση ή τη μεταφορά τους. 
Εφαρμόστε αυτούσιο με πανί και τρίψτε την επιφάνεια. 
Στο τέλος απομακρύνετε τα υπολείμματα.

Metal & smooth surface polisher
Rejuvenates the gloss on aluminum surfaces, copper, 
inox, brass and finished wood, removing scratches 
caused during installation or transportation. 
Apply neat by cloth and rub the surface. 
At end remove debris.

Γαλάκτωμα σιλικόνης
Ιδανικό προϊόν για την αναγέννηση 
και προστασία των ελαστικών και πλαστικών μερών 
των αυτοκινήτων και των φουσκωτών σκαφών. 
Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε αραίωση με το νερό 
από 20%-50%.

Silicone emulsion
Ideal product for regeneration and protection 
of rubber and plastic parts of cars and inflatable boats. 
Used neat or in dilution with water from 20%-50%.

Υγρό σπειρωμάτωσης
Ενισχυμένο υγρό κοπής για όλες τις 
κατεργασίες (για κολαούζα, βιδολόγους 
κ.ά.) σε σιδηρούχα μέταλλα. Προστατεύει 
από την τριβή και την φθορά τα εργαλεία 
κοπής, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους. 
Προσφέρει τέλεια επιφάνεια στα προς 
κατεργασία μέταλλα. Εφαρμόστε στην 
επιφάνεια κοπής. 

Threading liquid

Reinforced cutting fluid for all treatments 
(threading, tapping etc) of ferrous metals. 
Prevents friction and wear of cutting tools, 
increasing their lifespan. It offers perfect 
surface on metals to be processed. 
Apply on cutting surface.

Υγρό σπειρωμάτωσης αλουμινίου
Υγρό κοπής κατάλληλο για κράματα 
αλουμινίου και για όλες τις κατεργασίες 
(κολαούζα, βιδολόγους κ.λπ.). 
Προστατεύει από την τριβή και από 
την φθορά των εργαλείων κοπής, 
αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής τους. 
Εφαρμόστε στην επιφάνεια κοπής. 

Threading liquid for aluminum

Cutting fluid suitable for aluminum 
alloys and for all treatments 
(treading, tapping etc). 
Prevents friction and wear
of cutting tools, increasing their life span. 
Apply on the cutting surface. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12χ1 Λίτρα • Pail 12χ1 Lt

PH: 10.3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt

PH: 7.5-8.5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Surf Tap
Κιβώτιο 12χ500ml • Carton 12χ500 ml

Alum Tap
Κιβώτιο 4χ5 Λίτρα • Pail 4χ5 Lt

PH: M/E-N/A

PH: <1.0
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Rust Veto 211 D 211 DRust Veto 211 D

Xημικές Τεχνολογικές Καινοτομίες Dynateco A.E.
Λ. Ειρήνης 20, 151 21 Πεύκη, Aθήνα 
Τηλ: 210 6141 120-121, Fax: 210 6141 122
Chemical Technological Innovations Dynateco S.A.
20, Irinis Av., Pefki 151 21, Athens
Τel: + 30 210 6141 120-121, Fax: + 30 210 6141 122
E-mail: info@dynateco.gr • www.dynateco.gr

Αδιάβροχο γράσο
Ειδικό αδιάβροχο γράσο για λίπανση εξαρτημάτων 
που είναι σε επαφή με θαλασσινό ή γλυκό νερό, 
όπως ντίζες, κλέμες, καλώδια ενώσεις, σωλήνες, 
σύρματα, αναρτήσεις και εξαρτήματα γενικότερα.

Waterproof grease
Special waterproof grease for lubrication 
of components in contact with sea water or 
fresh water, such as cables, terminals, 
cable joints, pipes, wires, posts 
and accessories in general.

Λάδι κοπής
Λάδι ψύξης και λίπανσης, πολύ χρήσιμο 
για μηχανική κατεργασία, όπως διάτρηση και κοπή 
σπειρωμάτων. Υποδεικνύεται για κάθε είδους 
μεταλλικό υλικό και δεν στάζει.

Cutting oil
Oil for cooling and lubrication, very useful 
for machining, such as drilling and cutting 
threads.Indicated for all kinds of metal material. 
It does not drip.

Λάδι αντιδιαβρωτικής προστασίας
Γενικής χρήσης υγρό, με βάση διαλύτες, λάδι αντιδιαβρωτικής 
προστασίας και με εξαιρετικά χαρακτηριστικά υδατοαπώθησης. 
Με την εξάτμιση του διαλύτη αποθέτει ένα λεπτό, μαλακό, 
λιπαρό φιλμ που δίνει μεσοπρόθεσμα προστασία σε σιδηρούχα 
και μη σιδηρούχα μέταλλα, για εσωτερικό χώρο.

Rust preventive oil

Universal, solvent-based rust preventive oil with excellent 
features as moisture repellant. By evaporating the solvent, 
it deposits a thin, soft, greasy film which offers gives 
a medium protection for internal storage of ferrous 
and non-ferrous metals.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: 10.3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 4χ4 Λίτρα • Carton 4χ4 Lt
Δοχείο 1χ25 Λίτρα • Pail 1x25 Lt

Δοχείο 1χ200 Λίτρα • Pail 1x200 Lt
PH: 10.3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Κιβώτιο 12 τμχ (400ml)
Carton 12 pcs (400 ml)

PH: M/E-N/A

VMD 2020VMD 20

VMD 1919VMD 19


