
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.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
MAINTENANCE & CLEANING 
OF MECHANICAL 
EQUIPMENT
Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά 
προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό 
μηχανολογικού εξοπλισμού.

Dynateco trades quality chemical products 
for maintenance and cleaning of mechanical 
equipment.

CERTICHIMCERTICHIM II
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- DYNACHEM -

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING
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Carb cleaner SLVCarb cleaner SLV
Καθαριστικό εξανθρακωμάτων & χρωμάτων
Υγρό δύο στρωμάτων, μη εύφλεκτο, με βάση διαλύτη. Tο ένα επιβραδύνει 
την εξάτμιση του διαλύτη και βοηθά το ξέπλυμα ενώ το δεύτερο αφαιρεί το ρύπο. 
Κατάλληλο για την απομάκρυνση των ανθρακούχων υπολειμμάτων, χρωμάτων, ελαστικών, 
λαδιών, γράσων σε κινητήρες και εξαρτήματα καρμπυρατέρ, αντλίες, μπεκ, κ.λπ. Κατάλληλο 
για σιδηρούχα και μη σιδηρούχα κράματα. Δεν χρησιμοποιείται σε καουτσούκ και μερικά πλαστικά.
Carbon and paint remover
Two layer solvent-based liquid, non-flammable. The upper layer prevents the evaporation and 
helps rinsing and the lower layer cleans the pollutant. Suitable for the removal of carbon 
residues, paint, rubber, oils, grease on engines and carburetor parts, 
pumps, injectors, etc. Suitable for ferrous and non-ferrous alloys. 
Not to be used on rubber and some plastics.

Aπολιπαντικό βιομηχανικής χρήσης με βάση διαλύτη
Mίγμα γαλακτωματοποιητών και οργανικών διαλυτών. Aσφαλές και μη 
διαβρωτικό για όλα τα μέταλλα, χαλκό και αλουμίνιο. Κατάλληλο για την αφαίρεση 
ελαίων, γράσων, πετρελαϊκών ρύπων, ασφάλτου κ.λπ. Χρησιμοποιείται αυτούσιο 
ή σε αραίωση με νερό ή πετρέλαιο ή άλλο οργανικό διαλύτη (διάλυμα 20-50%). 

Solvent based degreaser for industrial use 
Mixture of emulsifiers and organic solvents. Safe and non-corrosive to all metals, 
including copper oraluminum. Suitable for removing oils, greases, petroleum 
pollutants, bitumen etc. Used neat or diluted with water or oil 
or other organic solvent (20-50%). 

Αλκαλικό καθαριστικό βιομηχανικής χρήσης
Ισχυρό απολιπαντικό για καθαρισμό εργαλειομηχανών, μεταλλικών 
επιφανειών, βιομηχανικών εξοπλισμών και δαπέδων από ορυκτέλαια, γράσα 
& αιθάλη. Άφλεκτο και υδατοδιαλυτό. Προστατεύει τις επιφάνειες από οξειδώσεις. 
Κατάλληλο και για βιομηχανίες τροφίμων, για την αφαίρεση ελαίων, λιπαρών 
& οργανικών καταλοίπων σε εξοπλισμούς & χώρους. Συμβατό με HACCP. 

Alkaline cleaner for industrial use
Powerful degreaser for cleaning tools, metal surfaces, 
industrial equipment and floors from oils, greases and soot. 
Non-flammable and water soluble. Protects surfaces 
from oxidation. Suitable for food industries for removing oils, 
fats and organic residues in equipment & spaces. 
Compatible with HACCP.

Διαλύστε το σε νερό 5-10% ανάλογα με το ρύπο. Εφαρμόζεται με ψεκασμό, 
εμβάπτιση, πινέλο, σφουγγάρι. 
Dissolve in water 5 to 10% depending on the pollutant. 

Εφαρμόζεται με ψεκασμό, εμβάπτιση, βούρτσισμα και τρίψιμο ή και 
με πλυστικά μηχανήματα. Μετά την εφαρμογή, ξέπλυμα με νερό. Για 
δύσκολους ρύπους, μπορεί να θερμανθεί το διάλυμα σε 60-70οC για να 
αυξηθεί η καθαριστική του δράση.
Applied by spraying, dipping, brushing and scrubbing or by cleaning 
machines. After application, rinse with water. For tough dirt, it can be 
heated at 60-70οC to increase its cleaning effect.

Εφαρμόζεται με εμβάπτιση από 15’-30’ σε πιστόλια βαφής. Για μεταλλικά 
εξαρτήματα εμβαπτίστε τα από 30’-λίγες ώρες ανάλογα με το ρύπο. 
Ξεπλύνετε με κρύο ή ζεστό νερό, κατά προτίμηση υπό πίεση.
Applied by dipping from 15’-30’ for paint spray guns. For metal parts 
soak from 30’ to a few hours depending on pollutant. Rinse with cold 
or hot water, preferably under pressure.

Dynachem 2010 S2010 S

Dynachem 20452045

Dynachem 2010 S

Dynachem 2045

Carb cleaner SLV

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4χ4 • Carton 4χ4 Lt

PH: 13.0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt

PH: M/E - N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 13 Κιλά • Pail 13 Kg

PH: 12.0
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Dynachem Penetrating OilPenetrating Oil

Dynachem 20902090

Dynachem Oil UpOil Up

Αντισκωριακό & λιπαντικό υγρό
Περιέχει ειδικά έλαια και διαλύτες για να αφαιρεί σκουριές και 
να προστατεύει από άλατα, ανθρακικές αποθέσεις κ.λπ. 
Είναι λεπτόρρευστο με άριστη διεισδυτική ικανότητα πού εισχωρεί 
στη σκουριά και διαλύει στερεοποιημένα παλαιά λιπαντικά. 
Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα, μεταλλικούς συνδέσμους (παξιμάδια, βίδες) 
και καλύπτει τα εξαρτήματα με ελαιώδες προστατευτικό φιλμ.

Rust remover & lubricant
Contains special oils and solvents to remove rust and protect 
against scale, carbonate deposits etc. It is thin, with excellent 
penetrating power, to loose rust and dissolve hardened old lubricants. 
Suitable for all metals, metal connectors (bolts, screws) 
and covers  components with an oily protective film.

Διασπαστικό & καθαριστικό ορυκτελαίων
Διασπά και αφαιρεί λάδια από δρόμους, σκυρόδεμα, τούβλα, 
κεραμικά, χάλυβα, άσφαλτο & μηχανές. Είναι μη αναφλέξιμο 
και έχει ουδέτερο PH για να μην επηρεάζει χρώματα.

Emulsifier & cleaner for mineral oils
Breaks down and removes oils from roads, concrete, bricks, 
ceramics, steel, asphalt & machines. Non-flammable with 
neutral PH. It does not affect paints.

Απολιπαντικό & αποξειδωτικό μετάλλων
Υδατοδιαλυτό υγρό φωσφορικής βάσης για απολίπανση, αποξείδωση 
και προετοιμασία βαφής μετάλλων. Καθαρίζει γρήγορα και δημιουργεί 
κατάλληλο υπόστρωμα για ηλεκτροστατική βαφή. Ασφαλές σε μέταλλα 
από σίδηρο, αλουμίνιο, χαλκό, ορείχαλκο.
Metal degreaser & rust remover
Water-soluble phosphate based liquid for degreasing and pickling, 
for preparing metal paint. Cleans quickly and forms a suitable substrate 
for electrostatic painting. Safe for metals of iron, aluminum, copper, brass.

Χρησιμοποιείται σε αραίωση με νερό, από 5% μέχρι και 20% ανάλογα με 
το ρύπο. Αφαιρέστε το συσσωρευμένο ρύπο (ορυκτέλαιο), εφαρμόστε 
το διάλυμα για να δράσει 5-10 λεπτά και τρίψτε με βούρτσα. Τα λάδια 
θα γαλακτωματοποιηθούν και θα τα απομακρύνετε με νερό ή με 
απορροφητικό υλικό.
Used in dilution with water, from 5% to 20% depending on pollutant. 
Remove accumulated dirt (oil), apply the solution to act 5-10 minutes 
and scrub with a brush. The oil will emulsify and it can be removed by 
water or with absorbent material.

Εφαρμογή: Α) Για σιδηρούχα μέταλλα με εμβάπτιση, 3-10 λεπτά. Υδατοδιάλυση 
35% για απολιπαντική & αποξειδωτική δράση. Για καθαρότερες επιφάνειες, 
υδατοδιάλυση 5%-20%. Για εφαρμογή με ψεκασμό, υδατοδιάλυση 5%-10% 
για 1-3’.Β) Για αλουμίνιο & ορείχαλκο Eμβάπτιση 5-10’, υδατοδιάλυση 35%. 
Για ψεκασμό 1-5’, υδατοδιάλυση 5%-20%. Κατόπιν ξέπλυμα με καθαρό νερό.
Application: Α) For ferrous metals by immersion, 3-10’, water dilution 35%, 
for increased degreasing and deoxidizing action. For cleaner surfaces dilution 
5%-20%. For spray application, dilution 5%-10%, for 1-3’. Β) For aluminum & 
brass parts, immersion for 5-10’, dilution 35%. For spray application, 1-5’, 
dilution 5%-20%. After application rinse thoroughly with clean water.

Eφαρμόζεται με επάλειψη με πινέλο ή βούρτσα ή με ψεκασμό.
Applied by brushing with a brush or roller or spray.

Dynachem Oil Up

Dynachem 2090

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4χ4 • Carton 4χ4 Lt

PH: M/E -N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4χ4 • Carton 4χ4 Lt

PH: 7.5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 25 Κιλά • Pail 25 Kg

PH: 2.5

Dynachem Penetrating Oil
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4χ4 • Carton 4χ4 Lt

PH: 11.0

VMD 2121VMD 21
Λάδι σιλικόνης
Λάδι σιλικόνης με αντικολλητικές λιπαντικές ιδιότητες. 
Χρησιμοποιείται ως διολισθητικό μέσον κινουμένων μηχανισμών, 
ως αποκολλητικό στη βιομηχανία ελαστικού καθώς και στα καλούπια 
πλαστικών. Με υψηλή αδιαβροχοποιητική και αντιστατική ιδιότητα. 
Προστατεύει και γυαλίζει πλαστικά, ελαστικά, έπιπλα και αποτρέπει 
τη ρωγμάτωση και το στέγνωμα αυτών.

Silicon oil
Silicone oil with release lubricating properties. Used as a lubricant 
for moving mechanisms, as release agent in rubber industry 
and in moldings for plastics. With high waterproof and antistatic 
properties. Protects and polishes plastic, tires, furniture 
and prevents cracking and drying of such.

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

Waterproof grease
Special waterproof grease for lubrication of components 
which are in contact with seawater or fresh water, 
such as cables, terminals, cables, pipes, wires, 
suspensions and accessories in general.

Προϊόν παθητικοποίησης σιδήρου
Αλκαλικό υγρό προϊόν για παθητικοποίηση σιδηρούχων 
επιφανειών μετά από απολίπανση /αποξείδωση με τα προϊόντα 
DYNACHEM 2090 ή DYNACHEM 2093. Ουδετεροποιεί την 
επιφάνεια, εμποδίζοντας το σχηματισμό φωσφορικού σιδήρου και 
εξουδετερώνοντας τα όξινα υπολείμματα της απολίπανσης 
& αποξείδωσης.
Passivation liquid for ferrous metals
Alkaline liquid product for passivating ferrous surfaces after 
degreasing/pickling with products DYNACHEM 2090 or 
DYNACHEM 2093. It passivates surface, preventing 
the formation of iron phosphate and neutralizing the acidic 
residues of degreasing and pickling.

Εφαρμόζεται με εμβάπτιση σε αραίωση με το νερό 1%-2%.
Applied by immersion in a dilution with water of 1%-2%.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

VMD 1919VMD 19

Dynachem 20912091Dynachem 2091
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

Λάδι σιλικόνης
Λάδι σιλικόνης με αντικολλητικές λιπαντικές ιδιότητες. 
Χρησιμοποιείται ως διολισθητικό μέσον κινουμένων μηχανισμών, 
ως αποκολλητικό στη βιομηχανία ελαστικού καθώς και 
στα καλούπια πλαστικών. Με υψηλή αδιαβροχοποιητική και 
αντιστατική ιδιότητα. Προστατεύει και γυαλίζει πλαστικά, ελαστικά, 
έπιπλα και αποτρέπει τη ρωγμάτωση και το στέγνωμα αυτών.

Silicon oil
Silicone oil with release lubricating properties. Used as a 
lubricant for moving mechanisms, as release agent in rubber 
industry and in moldings for plastics. With high waterproof 
and antistatic properties. Protects and polishes plastic, tires, 
furniture and prevents cracking and drying of such.

Λάδι βαζελίνης
Λεπτό λιπαντικό βαζελίνης, κατάλληλο για περιοδική& καθαρή 
λίπανση μικροεξαρτημάτων καθώς και για μοντελισμό, όπλα, 
κλειδαριές, ραπτομηχανές, κ.ά. Αποτελεσματικό για λίπανση οδηγών 
σε συρόμενες πόρτες & παράθυρα. Δεν στάζει. Προσφέρει προστασία 
από την υγρασία & σκουριά στους κώνους των CNC μηχανών.

Vaseline oil
Thin vaseline lubricant, suitable for periodic & clean lubrication of 
micro-components and modeling, weapons, locks, sewing machines, 
etc. Effective for lubrication of drivers for sliding doors & windows. 
No dripping. It offers protection against moisture and rust on cones of 
CNC machines.

Αντιδιαβρωτικό & προστατευτικό μετάλλων
Κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών εξαρτημάτων 
και ανταλλακτικών κατά την αποθήκευση. 
Αποτρέπει τη διάβρωση των ακατέργαστων, κατεργασμένων 
ή επιμεταλλωμένων εξαρτημάτων. 
Προστατεύει από την υγρασία και την ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Αποτρέπει την οξείδωση φινιρισμένων μετάλλων.

Rust preventive & metal protective agent
Suitable for protecting metals and spare parts during storage. 
It prevents corrosion on rough, polished or chromated 
components. Protects from moisture and air pollution. 
Prevents oxidation on finished metals.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

VMD 2626VMD 26

VMD 2424VMD 24

VMD 2222VMD 22
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VMD 3636

VMD 3333

VMD 2727
Γράσο λιθίου
Λιπαντικό βάσης λιθίου, κατάλληλο για ρουλεμάν και γρανάζια. 
Αντέχει σε υψηλές ταχύτητες κατεργασίας. Η υψηλή πρόσφυσή 
του το καθιστά κατάλληλο για τις αλυσίδες μηχανημάτων. 
Πολλαπλών εφαρμογών και μεγάλης διάρκειας και απόδοσης.
Lithium grease
Lithium based lubricant, suitable for bearings and gears. 
It withstands high process speeds. 
Its high adhesion makes it suitable for machine chains. 
For multiple applications and long-lasting performance.

Καθαριστικό καρμπυρατέρ & καυστήρων
Κατάλληλο για τον καθαρισμό καρμπυρατέρ, συστημάτων 
injection αυτοκινήτων, καθώς και καυστήρων. Ισχυρότατο 
αφαιρετικό υπολειμμάτων άνθρακα, γράσου, καουτσούκ και 
θειούχων ουσιών που περιέχονται στη βενζίνη και το ντίζελ. 
Άμεσης και αποτελεσματικής δράσης.
Carburettor & heating burner cleaner
Suitable for cleaning carburetor, injection car systems and 
burners. Powerful, it removes carbon residues, grease, rubber 
and sulfite substances, contained in gasoline and diesel. 
With prompt and effective action.

Ανοξείδωτο επίχρισμα inox
Προστατευτική επικάλυψη από ανοξείδωτο χάλυβα, 
κατάλληλη για σιδηρούχα τα μέταλλα. Προϊόν ιδιαίτερα 
ανθεκτικό στο νερό και το αλάτι. Μπορεί να βαφτεί και 
να παρέχει προστασία από ατμοσφαιρικούς ρύπους και 
διάβρωση. 
Stainless steel coating
Protective coating of stainless steel, suitable for ferrous 
metals. Product highly resistant to water and salt. 
Can be overpainted and provides protection 
from airborne contaminants and corrosion.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

Εφαρμογή με ψεκασμό
Apply by spray

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

VMD 36

VMD 33

VMD 27
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VMD 4848

VMD 4141

VMD 3838
Γυαλιστικό ανοξειδώτων
Γυαλιστικό για ανοξείδωτες και φινιρισμένες μεταλλικές 
επιφάνειες. Αποκαθιστά τις επιφάνειες, εξαλείφοντας 
τα δακτυλικά αποτυπώματα, την επιφανειακή οξείδωση, 
τη σκόνη και αφήνει ένα προστατευτικό φιλμ. Κατάλληλο 
για ανοξείδωτα, νικέλιο, χρώμιο & κίτρινα κράματα. 

Stainless steel polisher
Polisher for stainless steel and finished metal surfaces. 
Restores surfaces, eliminating fingerprints, surface oxidation, 
dust and leaves a protective film. Suitable for stainless steel, 
nickel, chrome and yellow alloys.

Καθαριστικό φλoγοκρύπτη (Argon)
Αποτρέπει την πρόσφυση των ρινισμάτων των συγκολλήσεων 
στις μεταλλικές επιφάνειες κατά τη συγκόλληση. Ιδανικό για 
ηλεκτροσυγκολλήσεις και κολλήσεις με αδρανή αέρια (argon). 
Διατηρεί το φλογοκρύπτη καθαρό. Προστατεύει από οξείδια και 
διαβρώσεις. Χωρίς σιλικόνη.

Cleaner for welding flame arrester (Argon)
Prevents the adhesion of weld burrs on metal surfaces during 
welding. Ideal for welding & welding with inert gas (Argon). 
Keeps the flame arrester clean. Protects from oxides and 
corrosion. Silicone free.

Αντισκωριακό & λιπαντικό
Καθαρίζει, απελευθερώνει, διαλύει τη σκουριά, λιπαίνει, 
προστατεύει και αδιαβροχοποιεί. Υψηλής διεισδυτικής 
ικανότητας, διαλύει τη σκουριά στα σπειρώματα, αφαιρεί 
τη σκόνη και εξαφανίζει στερεοποιημένα λάδια, 
αποτρέποντας νέες οξειδώσεις.

Penetrant & lubricant
It cleans, releases, dissolves rust, lubricates, protects and 
repels moisture. With high penetrating ability, it eliminates 
rust on bolds, threads, removes dust and solidified oils and 
prevents new oxidations.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

VMD 48

VMD 41

VMD 38
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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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

Ψυχρό γαλβάνισμα
Προσφέρει ψυχρό γαλβάνισμα και είναι ειδικό για κατεργασία 
σε γαλβανισμένα εξαρτήματα που έχουν φθαρεί σε 
συγκολλήσεις. Αντέχει στα λάδια και τα γράσα, στεγνώνει 
γρήγορα και κατόπιν επιτρέπει την εφαρμογή οποιουδήποτε 
χρώματος επ’ αυτού.
Cold galvanization
Cold galvanizing compound, specific for treating worn 
galvanized parts by welding. Resistant to oils and greases, 
dries quickly and allows the application of any paint hereon.

Αντικολλητική σιλικόνη
Προϊόν με βάση σιλικόνη και χωρίς διαλύτες. 
Παρουσιάζει εξαιρετικές αντικολλητικές ιδιότητες. 
Δρα ως διολισθητικός και  απελευθερωτικός παράγοντας 
σε εφαρμογές στις βιομηχανίες ελαστικών, πλαστικών 
και ξυλείας.
Silicone release agent
Silicone-based product and solvent-free. 
It has outstanding non-stick properties. Acts as sliding 
and release agent in applications for  tire industries, 
plastics and wood.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray.

VMD 7777VMD 77

VMD 4949VMD 49


