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SPECIALSPECIALSPECIAL

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η DYNATECO AE είναι μια δυναμική ελληνική εταιρία η οποία 
δραστηριοποιείται από το 1993 σε εισαγωγές, εξαγωγές, παραγωγή 
και εμπορία χημικών προϊόντων και ειδικών λιπαντικών.

Διαθέτει προϊόντα για Κατεργασία Μετάλλου, Καθαρισμό 
και Απολύμανση Επαγγελματικών Χώρων, Συντήρηση Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού, Συντήρηση & Καθαρισμό Σκαφών, Συστήματα 
Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων κ.ά. 

Αντιπροσωπεύει με επιτυχία διακεκριμένους οίκους 
της Ε.Ε.& των Η.Π.Α, σε Ελλάδα, Κύπρο & Βαλκάνια. 

Διακινεί επιλεγμένα προϊόντα, πιστοποιημένα κατά ISO 9001/2000,
 ISO 14001, HACCP, EMAS & ECOLABEL.

SPECIALIZATION - QUALITY - SERVICE 
TECHNICAL SUPPORT 
DYNATECO S.A. is a dynamic Greek company which operates 
since 1993 in imports, exports, production and marketing 
of chemicals and special lubricants.

It offers products for Metal Processing, Cleaning and Disinfection 
of Professional Establishments, Maintenance of Mechanical 
Equipment, Maintenance & Cleaning of Boats/Ships, 
Biological Waste Treatment etc.

It represents successfully distinguished firms of E.U & USA 
in Greece, Cyprus and the Balkans.

It distributes selected products, certified by ISO 9001/2000, 
ISO 14001, HACCP, EMAS & ECOLABEL.

Οι Οίκοι που συνεργαζόμαστε | Our Collaborations

®

C H E M I C A L  I N D U S T R I E S

S.p.a

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
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Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

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.

Τhe 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 the product.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
MAINTENANCE & CLEANING 
OF COOLING-HEATING 
SYSTEMS
Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά προϊόντα 
για συντήρηση & καθαρισμό εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμών ψύξης-θέρμανσης.

Dynateco trades quality chemical products 
for maintenance & cleaning of cleaning 
of cooling-heating systems.

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING

CERTICHIMCERTICHIM II
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VMD 6868
Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Αποτελεσματικό αφυγραντικό ηλεκτρικών εξοπλισμών για πίνακες, 
μοτέρ, οχήματα. Ιδανικό για την αφύγρανση των inverters. 
Εμποδίζει την ηλεκτρική διαρροή και επαναφέρει τις λειτουργίες 
των ηλεκτρικών κινητήρων, των πηνίων και των τερματικών που έχουν 
εκτεθεί σε υγρασία. Υψηλής διηλεκτρικής αντοχής. Αντιδιαβρωτικό. 
Επιμηκύνει την ζωή των λαμπτήρων εξωτερικού χώρου κατά 50%.

Water repellant for electrological equipment 
Effective moisture repellant for electrical equipment, power boards, 
motors, vehicles. Ideal as moisture repellant  for inverters. 
Prevents electrical leaks and restores function of electric motors, 
coils and terminals exposed to moisture. With high dielectric 
strength. Rustpreventive. Prolongs the life of outdoor lamps by 50%.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

VMD 68
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Ισχυρό καθαριστικό αλάτων & σκουριάς
Όξινο ισχυρό συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για την 
αποτελεσματική αφαίρεση αλάτων και σκουριάς, σε σιδηρούχα 
μπόιλερ & πύργους ψύξεως. Μειώνει το χρόνο καθαρισμού. 

Powerful descaler & rust remover
Strong acidic concentrate liquid, suitable for effective 
descaling and rust in ferrous boilers and cooling towers. 
Reduces cleaning time.

Σύνθετο καθαριστικό αλάτων & σκουριάς
Συμπυκνωμένο μείγμα οξέων, με αναχαιτιστές σκουριάς 
και χαμηλή οσμή, κατάλληλο για την αποτελεσματική 
αφαίρεση αλάτων και σκουριάς σε λέβητες και πύργους 
ψύξεως. Με ελεγχόμενο αφρό. 

Advanced descaler & rustre mover
Concentrated acidic mixture with rust inhibitors and with 
low odor, suitable for effective descaling and slag removal 
in boilers and cooling towers. With controlled foam. 

Καθαριστικό αλάτων για εναλλάκτες & συμπυκνωτές
Πολύ ισχυρό όξινο υγρό, κατάλληλο για αποτελεσματικό 
καθαρισμό αλουμινένιων στοιχείων συμπυκνωτών & εναλλακτών 
κλιματιστικών μονάδων. Χρησιμοποιείται σε αραίωση 25% με νερό. 

Descaler for heat exchangers & condensers
Very powerful acid liquid, suitable for immediate cleaning 
of aluminum components of condensers and heat exchangers 
of air-conditioning units. Applied in dilution 25% with water.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Κιλά • Pail 20 Kg
Κιβώτιο 4x4 Κιλά • Carton 4x4 Kg

Κιβώτιο 12x1 Κιλά • Carton 12x1 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Κιλά • Pail 20 Kg
Κιβώτιο 4x4 Κιλά • Carton 4x4 Kg

Κιβώτιο 12x1 Κιλά • Carton 12x1 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 Λίτρα • Carton 4x4 Lt

Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό 10%-20%.
Apply to dilution with water 10% -20%.

Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό 10%-30%.
Apply to dilution with water 10% -30%.

Εφαρμόστε με ψεκασμό, βουρτσίστε και αφήστε να δράσει για 5’ λεπτά. 
Ξεπλύνατε πολύ καλά με νερό.
Apply by spray, brush and leave on for 5 minutes. 
Rinse thoroughly with water.

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

10.8 5%-15% Ψεκασμό
Spray

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 10%-25% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Dynachem KleanKleanDynachem Klean
Αλκαλικό καθαριστικό αιθάλης & λαδιών
Ισχυρό καθαριστικό υγρό για τις εσωτερικές μονάδες αερόψυκτων 
κλιματιστικών. Κατάλληλο για την αφαίρεση λαδιών & αιθάλης. 
Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό και δεν χρειάζεται ξέπλυμα, 
προστατεύοντας τα στοιχεία από υγρασία & οξείδωση.

Alkaline cleaner of soot and oils
Powerful cleaner for indoor units of air-cooled air conditioners. 
Suitable for removing oil and soot. Applied in dilution with water 
and does not require rinsing, protecting the components from 
moisture and oxidation.

Καθαριστικό αλάτων για αλουμινένια & γαλβανισμένα στοιχεία
Αποτελεσματικό καθαριστικό υγρό, χωρίς υδροχλωρικό οξύ. 
Καθαρίζει χωρίς να επηρεάζει αλουμινένια ή γαλβανισμένα 
στοιχεία ψυκτικών μονάδων. Κατάλληλο και για καθαρισμό 
ψυγείων αυτοκινήτων. 

Descaler for aluminum & galvanized components
Effective cleaning liquid, without hydrochloric acid. 
Cleans without affecting aluminum or galvanized components 
of refrigeration units. Suitable for cleaning car radiators.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 22 Κιλά • Pail 22 Kg

Εφαρμόζεται με κυκλοφορία ή εμβάπτιση σε αραίωση 10%-25% με νερό
Apply with circulation or immersion in dilution 10%-25% with water.

Εφαρμόζεται με αραίωση σε νερό 5-15%.
Applied by diluting in water 5-15%.

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

11.0 0.5%-2% Ψεκασμό/Spray

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 color there on.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Zn

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

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.

Penetrating & 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, preventing new oxidations.

Καθαριστικό & αποσμητικό κλιματιστικών υγρό σε μορφή αφρού
Κατάλληλο για καθαρισμό, απόσμηση και εξυγίανση των κλιματιστικών 
συσκευών. Αφαιρεί μούχλα, βακτηρίδια, σπόρους μικροβίων από φίλτρα 
και αεραγωγούς. Αποτρέπει αλλεργίες, δεν είναι τοξικό ή διαβρωτικό. 
Δεν προσβάλλει τα χρώματα. Χρησιμοποιείται στα κλιματιστικά των 
αυτοκινήτων και σε αυτόνομα αερόψυκτα κλιματιστικά σπιτιού ή γραφείου. 
Liquid cleaner and sanitizer for air-conditioners in foam
Suitable for cleaning, deodorization and sanitation of 
air conditioners. Removes mold, bacteria, microbes, seeds from 
the filters and ductwork. Prevents allergies, it’s not toxic nor 
corrosive. Does not affect paints. Used in automotive air conditioners 
and in autonomous air-cooled air conditioners of home or office.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Bυθίστε το ακροφύσιο μέχρι το τέρμα του αγωγού και ψεκάστε το προϊόν, 
τραβώντας το βαθμιαία προς τα έξω. Περιμένετε να δράσει το προϊόν για 
μερικά λεπτά και κατόπιν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
Immerse the nozzle tube up to the end of the duct and spray the product 
by pulling gradually outwards. Wait for the product to act for a few minutes 
and then turn on the air conditioner.

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

Απολυμαντικό & καθαριστικό κλιματιστικών 
Εγκεκριμένο από ΕΟΦ, για τον έλεγχο της λετζιονέλλας (μικροβίου που προκαλεί 
τη νόσο των Λεγεωναρίων). Εφαρμόζεται με ψεκασμό στα εσωτερικά των υδρόψυκτων 
εναλλακτών και τις εξόδους αέρα. Στις κεντρικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης, 
προστίθεται στο νερό των πύργων ή των λεβήτων. Δεν προσβάλει τα μέταλλα.
Disinfectant & air-conditioner cleaner
Αpproved by the N.O.G, for controlling letzionella (bacterium that 
causes Legionnaires’ disease). Applied by spraying the interior 
of the water-cooled heat exchangers and the air outlets. 
In central air conditioning units, it can be added to the water 
towers or boilers. Does not affect metals.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε αραίωση 0,5%-2% με νερό. 
Applied with spaying in dilution 0.5%-2% with water.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 22 Κιλά • Pail 22 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 Λίτρα • Carton 4x4 Lt

Dynachem 20602060Dynachem 2060

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 10%-20% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.5 10%-30% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 25% Ψεκασμό
Spray

Dynachem BriteBriteDynachem Brite

Dynachem 2060 CIP2060 CIPDynachem 2060 CIP

Dynachem 21052105 Dynachem 2105 

Dynachem AC 30AC 30Dynachem AC 30

VMD 4949VMD 49

VMD 4848VMD 48

VMD 1616VMD 16
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Ισχυρό καθαριστικό αλάτων & σκουριάς
Όξινο ισχυρό συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για την 
αποτελεσματική αφαίρεση αλάτων και σκουριάς, σε σιδηρούχα 
μπόιλερ & πύργους ψύξεως. Μειώνει το χρόνο καθαρισμού. 

Powerful descaler & rust remover
Strong acidic concentrate liquid, suitable for effective 
descaling and rust in ferrous boilers and cooling towers. 
Reduces cleaning time.

Σύνθετο καθαριστικό αλάτων & σκουριάς
Συμπυκνωμένο μείγμα οξέων, με αναχαιτιστές σκουριάς 
και χαμηλή οσμή, κατάλληλο για την αποτελεσματική 
αφαίρεση αλάτων και σκουριάς σε λέβητες και πύργους 
ψύξεως. Με ελεγχόμενο αφρό. 

Advanced descaler & rustre mover
Concentrated acidic mixture with rust inhibitors and with 
low odor, suitable for effective descaling and slag removal 
in boilers and cooling towers. With controlled foam. 

Καθαριστικό αλάτων για εναλλάκτες & συμπυκνωτές
Πολύ ισχυρό όξινο υγρό, κατάλληλο για αποτελεσματικό 
καθαρισμό αλουμινένιων στοιχείων συμπυκνωτών & εναλλακτών 
κλιματιστικών μονάδων. Χρησιμοποιείται σε αραίωση 25% με νερό. 

Descaler for heat exchangers & condensers
Very powerful acid liquid, suitable for immediate cleaning 
of aluminum components of condensers and heat exchangers 
of air-conditioning units. Applied in dilution 25% with water.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Κιλά • Pail 20 Kg
Κιβώτιο 4x4 Κιλά • Carton 4x4 Kg

Κιβώτιο 12x1 Κιλά • Carton 12x1 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Κιλά • Pail 20 Kg
Κιβώτιο 4x4 Κιλά • Carton 4x4 Kg

Κιβώτιο 12x1 Κιλά • Carton 12x1 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 Λίτρα • Carton 4x4 Lt

Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό 10%-20%.
Apply to dilution with water 10% -20%.

Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό 10%-30%.
Apply to dilution with water 10% -30%.

Εφαρμόστε με ψεκασμό, βουρτσίστε και αφήστε να δράσει για 5’ λεπτά. 
Ξεπλύνατε πολύ καλά με νερό.
Apply by spray, brush and leave on for 5 minutes. 
Rinse thoroughly with water.

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

10.8 5%-15% Ψεκασμό
Spray

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 10%-25% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Dynachem KleanKleanDynachem Klean
Αλκαλικό καθαριστικό αιθάλης & λαδιών
Ισχυρό καθαριστικό υγρό για τις εσωτερικές μονάδες αερόψυκτων 
κλιματιστικών. Κατάλληλο για την αφαίρεση λαδιών & αιθάλης. 
Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό και δεν χρειάζεται ξέπλυμα, 
προστατεύοντας τα στοιχεία από υγρασία & οξείδωση.

Alkaline cleaner of soot and oils
Powerful cleaner for indoor units of air-cooled air conditioners. 
Suitable for removing oil and soot. Applied in dilution with water 
and does not require rinsing, protecting the components from 
moisture and oxidation.

Καθαριστικό αλάτων για αλουμινένια & γαλβανισμένα στοιχεία
Αποτελεσματικό καθαριστικό υγρό, χωρίς υδροχλωρικό οξύ. 
Καθαρίζει χωρίς να επηρεάζει αλουμινένια ή γαλβανισμένα 
στοιχεία ψυκτικών μονάδων. Κατάλληλο και για καθαρισμό 
ψυγείων αυτοκινήτων. 

Descaler for aluminum & galvanized components
Effective cleaning liquid, without hydrochloric acid. 
Cleans without affecting aluminum or galvanized components 
of refrigeration units. Suitable for cleaning car radiators.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 22 Κιλά • Pail 22 Kg

Εφαρμόζεται με κυκλοφορία ή εμβάπτιση σε αραίωση 10%-25% με νερό
Apply with circulation or immersion in dilution 10%-25% with water.

Εφαρμόζεται με αραίωση σε νερό 5-15%.
Applied by diluting in water 5-15%.

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

11.0 0.5%-2% Ψεκασμό/Spray

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 color there on.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Zn

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

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.

Penetrating & 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, preventing new oxidations.

Καθαριστικό & αποσμητικό κλιματιστικών υγρό σε μορφή αφρού
Κατάλληλο για καθαρισμό, απόσμηση και εξυγίανση των κλιματιστικών 
συσκευών. Αφαιρεί μούχλα, βακτηρίδια, σπόρους μικροβίων από φίλτρα 
και αεραγωγούς. Αποτρέπει αλλεργίες, δεν είναι τοξικό ή διαβρωτικό. 
Δεν προσβάλλει τα χρώματα. Χρησιμοποιείται στα κλιματιστικά των 
αυτοκινήτων και σε αυτόνομα αερόψυκτα κλιματιστικά σπιτιού ή γραφείου. 
Liquid cleaner and sanitizer for air-conditioners in foam
Suitable for cleaning, deodorization and sanitation of 
air conditioners. Removes mold, bacteria, microbes, seeds from 
the filters and ductwork. Prevents allergies, it’s not toxic nor 
corrosive. Does not affect paints. Used in automotive air conditioners 
and in autonomous air-cooled air conditioners of home or office.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Bυθίστε το ακροφύσιο μέχρι το τέρμα του αγωγού και ψεκάστε το προϊόν, 
τραβώντας το βαθμιαία προς τα έξω. Περιμένετε να δράσει το προϊόν για 
μερικά λεπτά και κατόπιν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
Immerse the nozzle tube up to the end of the duct and spray the product 
by pulling gradually outwards. Wait for the product to act for a few minutes 
and then turn on the air conditioner.

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

Απολυμαντικό & καθαριστικό κλιματιστικών 
Εγκεκριμένο από ΕΟΦ, για τον έλεγχο της λετζιονέλλας (μικροβίου που προκαλεί 
τη νόσο των Λεγεωναρίων). Εφαρμόζεται με ψεκασμό στα εσωτερικά των υδρόψυκτων 
εναλλακτών και τις εξόδους αέρα. Στις κεντρικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης, 
προστίθεται στο νερό των πύργων ή των λεβήτων. Δεν προσβάλει τα μέταλλα.
Disinfectant & air-conditioner cleaner
Αpproved by the N.O.G, for controlling letzionella (bacterium that 
causes Legionnaires’ disease). Applied by spraying the interior 
of the water-cooled heat exchangers and the air outlets. 
In central air conditioning units, it can be added to the water 
towers or boilers. Does not affect metals.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε αραίωση 0,5%-2% με νερό. 
Applied with spaying in dilution 0.5%-2% with water.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 22 Κιλά • Pail 22 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 Λίτρα • Carton 4x4 Lt

Dynachem 20602060Dynachem 2060

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 10%-20% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.5 10%-30% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 25% Ψεκασμό
Spray

Dynachem BriteBriteDynachem Brite

Dynachem 2060 CIP2060 CIPDynachem 2060 CIP

Dynachem 21052105 Dynachem 2105 

Dynachem AC 30AC 30Dynachem AC 30

VMD 4949VMD 49

VMD 4848VMD 48

VMD 1616VMD 16
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Ισχυρό καθαριστικό αλάτων & σκουριάς
Όξινο ισχυρό συμπυκνωμένο υγρό, κατάλληλο για την 
αποτελεσματική αφαίρεση αλάτων και σκουριάς, σε σιδηρούχα 
μπόιλερ & πύργους ψύξεως. Μειώνει το χρόνο καθαρισμού. 

Powerful descaler & rust remover
Strong acidic concentrate liquid, suitable for effective 
descaling and rust in ferrous boilers and cooling towers. 
Reduces cleaning time.

Σύνθετο καθαριστικό αλάτων & σκουριάς
Συμπυκνωμένο μείγμα οξέων, με αναχαιτιστές σκουριάς 
και χαμηλή οσμή, κατάλληλο για την αποτελεσματική 
αφαίρεση αλάτων και σκουριάς σε λέβητες και πύργους 
ψύξεως. Με ελεγχόμενο αφρό. 

Advanced descaler & rustre mover
Concentrated acidic mixture with rust inhibitors and with 
low odor, suitable for effective descaling and slag removal 
in boilers and cooling towers. With controlled foam. 

Καθαριστικό αλάτων για εναλλάκτες & συμπυκνωτές
Πολύ ισχυρό όξινο υγρό, κατάλληλο για αποτελεσματικό 
καθαρισμό αλουμινένιων στοιχείων συμπυκνωτών & εναλλακτών 
κλιματιστικών μονάδων. Χρησιμοποιείται σε αραίωση 25% με νερό. 

Descaler for heat exchangers & condensers
Very powerful acid liquid, suitable for immediate cleaning 
of aluminum components of condensers and heat exchangers 
of air-conditioning units. Applied in dilution 25% with water.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Κιλά • Pail 20 Kg
Κιβώτιο 4x4 Κιλά • Carton 4x4 Kg

Κιβώτιο 12x1 Κιλά • Carton 12x1 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Κιλά • Pail 20 Kg
Κιβώτιο 4x4 Κιλά • Carton 4x4 Kg

Κιβώτιο 12x1 Κιλά • Carton 12x1 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 Λίτρα • Carton 4x4 Lt

Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό 10%-20%.
Apply to dilution with water 10% -20%.

Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό 10%-30%.
Apply to dilution with water 10% -30%.

Εφαρμόστε με ψεκασμό, βουρτσίστε και αφήστε να δράσει για 5’ λεπτά. 
Ξεπλύνατε πολύ καλά με νερό.
Apply by spray, brush and leave on for 5 minutes. 
Rinse thoroughly with water.

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

10.8 5%-15% Ψεκασμό
Spray

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 10%-25% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Dynachem KleanKleanDynachem Klean
Αλκαλικό καθαριστικό αιθάλης & λαδιών
Ισχυρό καθαριστικό υγρό για τις εσωτερικές μονάδες αερόψυκτων 
κλιματιστικών. Κατάλληλο για την αφαίρεση λαδιών & αιθάλης. 
Εφαρμόζεται σε αραίωση με το νερό και δεν χρειάζεται ξέπλυμα, 
προστατεύοντας τα στοιχεία από υγρασία & οξείδωση.

Alkaline cleaner of soot and oils
Powerful cleaner for indoor units of air-cooled air conditioners. 
Suitable for removing oil and soot. Applied in dilution with water 
and does not require rinsing, protecting the components from 
moisture and oxidation.

Καθαριστικό αλάτων για αλουμινένια & γαλβανισμένα στοιχεία
Αποτελεσματικό καθαριστικό υγρό, χωρίς υδροχλωρικό οξύ. 
Καθαρίζει χωρίς να επηρεάζει αλουμινένια ή γαλβανισμένα 
στοιχεία ψυκτικών μονάδων. Κατάλληλο και για καθαρισμό 
ψυγείων αυτοκινήτων. 

Descaler for aluminum & galvanized components
Effective cleaning liquid, without hydrochloric acid. 
Cleans without affecting aluminum or galvanized components 
of refrigeration units. Suitable for cleaning car radiators.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 22 Κιλά • Pail 22 Kg

Εφαρμόζεται με κυκλοφορία ή εμβάπτιση σε αραίωση 10%-25% με νερό
Apply with circulation or immersion in dilution 10%-25% with water.

Εφαρμόζεται με αραίωση σε νερό 5-15%.
Applied by diluting in water 5-15%.

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

11.0 0.5%-2% Ψεκασμό/Spray

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 color there on.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Zn

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

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.

Penetrating & 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, preventing new oxidations.

Καθαριστικό & αποσμητικό κλιματιστικών υγρό σε μορφή αφρού
Κατάλληλο για καθαρισμό, απόσμηση και εξυγίανση των κλιματιστικών 
συσκευών. Αφαιρεί μούχλα, βακτηρίδια, σπόρους μικροβίων από φίλτρα 
και αεραγωγούς. Αποτρέπει αλλεργίες, δεν είναι τοξικό ή διαβρωτικό. 
Δεν προσβάλλει τα χρώματα. Χρησιμοποιείται στα κλιματιστικά των 
αυτοκινήτων και σε αυτόνομα αερόψυκτα κλιματιστικά σπιτιού ή γραφείου. 
Liquid cleaner and sanitizer for air-conditioners in foam
Suitable for cleaning, deodorization and sanitation of 
air conditioners. Removes mold, bacteria, microbes, seeds from 
the filters and ductwork. Prevents allergies, it’s not toxic nor 
corrosive. Does not affect paints. Used in automotive air conditioners 
and in autonomous air-cooled air conditioners of home or office.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Bυθίστε το ακροφύσιο μέχρι το τέρμα του αγωγού και ψεκάστε το προϊόν, 
τραβώντας το βαθμιαία προς τα έξω. Περιμένετε να δράσει το προϊόν για 
μερικά λεπτά και κατόπιν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
Immerse the nozzle tube up to the end of the duct and spray the product 
by pulling gradually outwards. Wait for the product to act for a few minutes 
and then turn on the air conditioner.

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

Απολυμαντικό & καθαριστικό κλιματιστικών 
Εγκεκριμένο από ΕΟΦ, για τον έλεγχο της λετζιονέλλας (μικροβίου που προκαλεί 
τη νόσο των Λεγεωναρίων). Εφαρμόζεται με ψεκασμό στα εσωτερικά των υδρόψυκτων 
εναλλακτών και τις εξόδους αέρα. Στις κεντρικές μονάδες ψύξης-θέρμανσης, 
προστίθεται στο νερό των πύργων ή των λεβήτων. Δεν προσβάλει τα μέταλλα.
Disinfectant & air-conditioner cleaner
Αpproved by the N.O.G, for controlling letzionella (bacterium that 
causes Legionnaires’ disease). Applied by spraying the interior 
of the water-cooled heat exchangers and the air outlets. 
In central air conditioning units, it can be added to the water 
towers or boilers. Does not affect metals.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό σε αραίωση 0,5%-2% με νερό. 
Applied with spaying in dilution 0.5%-2% with water.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 22 Κιλά • Pail 22 Kg

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Κιβώτιο 4x4 Λίτρα • Carton 4x4 Lt

Dynachem 20602060Dynachem 2060

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 10%-20% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.5 10%-30% Με υδατοδιάλυση & κυκλοφορία
Soluble and circulation

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 25% Ψεκασμό
Spray

Dynachem BriteBriteDynachem Brite

Dynachem 2060 CIP2060 CIPDynachem 2060 CIP

Dynachem 21052105 Dynachem 2105 

Dynachem AC 30AC 30Dynachem AC 30

VMD 4949VMD 49

VMD 4848VMD 48

VMD 1616VMD 16
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SPECIALSPECIALSPECIAL

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η DYNATECO AE είναι μια δυναμική ελληνική εταιρία η οποία 
δραστηριοποιείται από το 1993 σε εισαγωγές, εξαγωγές, παραγωγή 
και εμπορία χημικών προϊόντων και ειδικών λιπαντικών.

Διαθέτει προϊόντα για Κατεργασία Μετάλλου, Καθαρισμό 
και Απολύμανση Επαγγελματικών Χώρων, Συντήρηση Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού, Συντήρηση & Καθαρισμό Σκαφών, Συστήματα 
Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων κ.ά. 

Αντιπροσωπεύει με επιτυχία διακεκριμένους οίκους 
της Ε.Ε.& των Η.Π.Α, σε Ελλάδα, Κύπρο & Βαλκάνια. 

Διακινεί επιλεγμένα προϊόντα, πιστοποιημένα κατά ISO 9001/2000,
 ISO 14001, HACCP, EMAS & ECOLABEL.

SPECIALIZATION - QUALITY - SERVICE 
TECHNICAL SUPPORT 
DYNATECO S.A. is a dynamic Greek company which operates 
since 1993 in imports, exports, production and marketing 
of chemicals and special lubricants.

It offers products for Metal Processing, Cleaning and Disinfection 
of Professional Establishments, Maintenance of Mechanical 
Equipment, Maintenance & Cleaning of Boats/Ships, 
Biological Waste Treatment etc.

It represents successfully distinguished firms of E.U & USA 
in Greece, Cyprus and the Balkans.

It distributes selected products, certified by ISO 9001/2000, 
ISO 14001, HACCP, EMAS & ECOLABEL.

Οι Οίκοι που συνεργαζόμαστε | Our Collaborations

®

C H E M I C A L  I N D U S T R I E S

S.p.a

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
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Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

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.

Τhe 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 the product.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
MAINTENANCE & CLEANING 
OF COOLING-HEATING 
SYSTEMS
Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά προϊόντα 
για συντήρηση & καθαρισμό εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμών ψύξης-θέρμανσης.

Dynateco trades quality chemical products 
for maintenance & cleaning of cleaning 
of cooling-heating systems.

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING
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VMD 6868
Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Αποτελεσματικό αφυγραντικό ηλεκτρικών εξοπλισμών για πίνακες, 
μοτέρ, οχήματα. Ιδανικό για την αφύγρανση των inverters. 
Εμποδίζει την ηλεκτρική διαρροή και επαναφέρει τις λειτουργίες 
των ηλεκτρικών κινητήρων, των πηνίων και των τερματικών που έχουν 
εκτεθεί σε υγρασία. Υψηλής διηλεκτρικής αντοχής. Αντιδιαβρωτικό. 
Επιμηκύνει την ζωή των λαμπτήρων εξωτερικού χώρου κατά 50%.

Water repellant for electrological equipment 
Effective moisture repellant for electrical equipment, power boards, 
motors, vehicles. Ideal as moisture repellant  for inverters. 
Prevents electrical leaks and restores function of electric motors, 
coils and terminals exposed to moisture. With high dielectric 
strength. Rustpreventive. Prolongs the life of outdoor lamps by 50%.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

VMD 68
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η DYNATECO AE είναι μια δυναμική ελληνική εταιρία η οποία 
δραστηριοποιείται από το 1993 σε εισαγωγές, εξαγωγές, παραγωγή 
και εμπορία χημικών προϊόντων και ειδικών λιπαντικών.
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και Απολύμανση Επαγγελματικών Χώρων, Συντήρηση Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού, Συντήρηση & Καθαρισμό Σκαφών, Συστήματα 
Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων κ.ά. 

Αντιπροσωπεύει με επιτυχία διακεκριμένους οίκους 
της Ε.Ε.& των Η.Π.Α, σε Ελλάδα, Κύπρο & Βαλκάνια. 

Διακινεί επιλεγμένα προϊόντα, πιστοποιημένα κατά ISO 9001/2000,
 ISO 14001, HACCP, EMAS & ECOLABEL.

SPECIALIZATION - QUALITY - SERVICE 
TECHNICAL SUPPORT 
DYNATECO S.A. is a dynamic Greek company which operates 
since 1993 in imports, exports, production and marketing 
of chemicals and special lubricants.

It offers products for Metal Processing, Cleaning and Disinfection 
of Professional Establishments, Maintenance of Mechanical 
Equipment, Maintenance & Cleaning of Boats/Ships, 
Biological Waste Treatment etc.

It represents successfully distinguished firms of E.U & USA 
in Greece, Cyprus and the Balkans.

It distributes selected products, certified by ISO 9001/2000, 
ISO 14001, HACCP, EMAS & ECOLABEL.

Οι Οίκοι που συνεργαζόμαστε | Our Collaborations

®

C H E M I C A L  I N D U S T R I E S

S.p.a

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
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