
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.

The products are ISO 9001 certified and meet 
the requirements of  REACH Treaty. They are 
also registered in N.S.L or National Register 
of Chem.Products, depending on product.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ  
ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

PROFESSIONAL ΥACHT 
CARE PRODUCTS
Η Dynateco διαθέτει εξειδικευμένα  προϊόντα 
για τον καθαρισμό & τη συντήρηση σκαφών 
αναψυχής. 

Dynateco trades certified products for cleaning 
and maintenance of yachts and boats. 

ΗΣ  

T

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING



Super

Sharky
Αφαιρετικό λεκέδων για PVC και 

ελαστικά μπαλόνια
Stain remover for PVC 
and rubber balloons

Αναζωογονητικό καθαριστικό, ειδικά 
σχεδιασμένο για PVC και ελαστικά μπαλόνια. 
Δεν αφήνει ελαιώδη ή κολλώδη κατάλοιπα. 
Καθαρίζει γυαλιστερά υφάσματα και επιφάνειες, 
εξαφανίζοντας κάθε κιτρίνισμα. Χωρίς 
προσπάθεια, αφαιρεί χρώματα, καυσαέρια, 
πίσσα, λάδια από τα μπαλόνια προστασίας.

Refreshing cleanser, specially designed for PVC 
and rubber balloons. It leaves no oily or sticky 
residue. Cleans shiny fabrics and surfaces, 
eliminating any yellowing. Effortlessly removes 
paint, exhaustresidues, tar, grease from 
protection balloons.

Best

Seller

Woody
Απορρυπαντικό κερί για ξύλο teak

Detergent-wax for teak wood

Συμπυκνωμένο προϊόν, ειδικά σχεδιασμένο 
για την προστασία και την αναζωογόνηση 
επιφανειών teak του σκάφους. 
H σύνθεση του με επιφανειοδραστικά υψηλής 
διείσδυσης, συντελεί σε βασικό καθαρισμό, 
επαναφέροντας το ξύλο στην αρχική του μορφή, 
χωρίς βερνίκωμα ή τρίψιμο με γυαλόχαρτο.

Concentrated product, specially designed 
for the protection and revitalization of teak 
board surfaces.
Its composition of surfactants of high 
penetration, results in basic cleaning and 
in restoring the timber to its original form 
without varnish or sanding.

Torphy
Γαλακτοποιήσιμο καθαριστικό σεντίνας 

και μηχανοστασίου
Emulsifiable bilge and engine cleaner

Αποτελεσματικό σε γράσα και κατάλοιπα 
καυσίμων, στις αντλίες και στο μηχανοστάσιο. 
Δεν επηρεάζει πλαστικά μέρη και αλουμίνιο. 
Ευχάριστης οσμής. 
Χρησιμοποιείται και με θαλάσσιο νερό.

Effective on grease and fuel residues, 
cleaning of pumps and engine.
Does not affect plastic and aluminum.
With pleasant odor.
Can be also used with seawater.

Squidy
Αναζωογονητικό & γυαλιστικό

ανοξειδώτων και χρωμίων
Restoring & polishing of stainless and 

chromes

Αποξειδωτικό επίχρισμα για ανοξείδωτα 
κράματα. Αναζωογονεί και γυαλίζει ανοξείδωτες 
επιφάνειες, εξαφανίζοντας τα οξείδια και 
αποκαθιστώντας τα χρωμιωμένα στοιχεία. 
Αφαιρεί εύκολα κατάλοιπα οξείδωσης και 
ρύπων από επιφάνειες ελαστικού, gelcoat, 
πλαστικού χωρίς να προκαλεί φθορά.

Oxidant cleaner and polisher for stainless steel 
alloys. Revives and polishes stainless steel 
surfaces, eliminating oxidation and restoring 
the chrome elements. Easily removes oxidation 
residues and pollutants from tire surfaces, gel 
coat and plastics without causing damage.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 900 ML

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 250 ML

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 900 ML
 1 X 12 Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 900 ML
 1 X 12 Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 900 ML
 1 X 12 Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 250 ML

Splendimotor
Ανθεκτικό προστατευτικό 

επίχρισμα μηχανών
Durable protective coating for engine

Δημιουργεί ένα ανθεκτικό προστατευτικό φιλμ, 
που δεν επηρεάζεται από ατμοσφαιρικούς ή 
χημικούς παράγοντες. Δημιουργεί μια στιλπνή 
επιφάνεια στη μηχανή και στα ελαστικά μέρη 
αυτής. Ανθίσταται μέχρι 600οC και είναι 
αναντικατάστατο για την προστασία των 
μηχανών θαλάσσης.

Creates a resist protective film, which is not 
affected by atmospheric and chemical agents.
Creates a glossy surface on the machine and 
the rubber parts thereof. Resists up to 600oC 
and is indispensable for the protection of 
marine engines.

Shelly
Απορρυπαντικό φουσκωτών σκαφών

Detergent for inflatable boats

Δραστικό καθαριστικό με Polarlite®, ειδικά 
σχεδιασμένο για το φουσκωτό σκάφος. 
Απομακρύνει όλους τους τύπους ρύπων, όπως 
μαύρες ραβδώσεις, καυσαέρια εξάτμισης, 
ρύπους πουλιών, αντηλιακά έλαια. 
Προστατεύει από την ακτινοβολία UV, 
αποτρέποντας το κιτρίνισμα της επιφάνειας, 
από την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.

Active cleaner with Polarlite®, specially 
designed for the inflatable boat. Removes 
all types of pollutants such as black streaks, 
exhaust emissions, bird dirt, sun tan oils. 
It protects against UV radiation and prevents 
yellowing of the surface from prolonged 
sun exposure.



Super

Marly
Αναζωογονητικό ταπετσαριών και ιστίων

Refreshing up holster and sails

Ανανεώνει και επαναφέρει την ελαστικότητα 
σε ταπετσαρίες και υφάσματα από τεντόπανα, 
αφήνοντας τα μαλακά και αστραφτερά. 
Αποτρέπει τη γήρανση και τα σκασίματα, 
επιμηκύντοντας τη ζωή τους. Προστατεύει τις 
επιφάνειες με ένα αόρατο προστατευτικό φιλμ.

Renews and restores elasticity and upholstery 
of fabrics and sails, leaving them soft 
and gleaming. Prevents aging and cracks, 
prolonging their life. Protects surfaces with an 
invisible protective film.

Macky
Απορρυπαντικό για τις εσωτερικές 

επιφάνειες 
Detergent for internal surfaces

Απομακρύνει λεκέδες χωρίς να αλλοιώνει τα 
χρώματα. Καθαρίζει κα ευωδιάζει τα υφάσματα, 
τα πλαστικά καθώς και όλες τις πλενόμενες 
επιφάνειες του σκάφους. Αφαιρεί αντιηλιακά 
κατάλοιπα και εξαφανίζει λεκέδες υγρών.

Detergent for internal surfaces
It removes stains without affecting the colors. 
Cleans and deodorizes fabrics, plastic and all 
washable surfaces of the boat. Removes suntan 
residues and liquid stains.

Dynachem 2010-S
Υδατοδιαλυτό απολιπαντικό

Water soluble degreaser

Ισχυρό και οικονομικό αλκαλικό απολιπαντικό. 
Αφαιρεί λάδια, λίπη και βρωμιά.
Κατάλληλο για τον καθαρισμό φουσκωτών 
σκαφών. Μη εύφλεκτο. Βιοδιασπώμενο.

Powerful and economic alcalic degreaser. 
Removes oils, grease and grime. 
Suitable for cleaning inflatable boats.
Non flammable. Biodegradable.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 500 ML ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 900 ML
 1 X 12 Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 1 Χ 13 Kg ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 500 ML
 1 X 12 Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 12 Χ 750 ML
 1 X 12 Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 1 Χ 20 Lt
 4 X 4 Lt

Dolphy
Απορρυπαντικό για εξωτερικές επιφάνειες

Detergent for external surfaces

Δραστικό απορρυπαντικό ειδικά σχεδιασμένο 
με Polarite, για την αφαίρεση μαύρων 
γραμμώσεων. Συμπυκνωμένο επαγγελματικό 
προϊόν, με οργανικά επιφανειοδραστικά. 
Ξεπλένεται εύκολα και αποτρέπει φθορά 
στο gelcoat. Βιοδιασπώμενο.

Detergent for external surfaces
Active detergent specially designed with 
Polarite, for removing black streaks. 
Concentrated professional product 
with organic surfactants. 
Easily rinsable, it prevents damage 
on gelcoat. Biodegradable.

CARB CLEANER SLV 13
Καθαριστικό καρμπυρατέρ & καυστήρων

Carburetor & burners’ cleaner

Κατάλληλο για τον καθαρισμό  καρμπυρατέρ 
και συστημάτων injection κινητήρων. 
Ισχυρότατο αφαιρετικό υπολειμμάτων άνθρακα, 
γράσου, καουτσούκ ή και θειούχων ουσιών 
που περιέχονται στη βενζίνη και το ντίζελ. 

Suitable for cleaning carburetors, injection 
engine systems and burners. 
Powerful, it removes carbon residues, 
grease, rubber and sulfite substances, 
contained in gasoline and diesel.
Apply by spraying.

Squidy (Cromobello)
Αναζωογονητικό χρωμίων και 

ανοξείδωτων
Restoring & polishing of stainless and 

chromes

Εξαφανίζει επικαθήσεις σκουριάς και αλάτων 
από inox και επιμεταλλωμένες χρωμιωμένες 
επιφάνειες. Γυαλίζει, δίνοντας στιλπνή 
επιφάνεια. Υψηλής συμπύκνωσης. Εξαφανίζει 
λεκέδες σκουριάς από fiberglass και ενισχυμένα 
πλαστικά. Συμπυκνωμένο.

Eliminates rust and salt deposits from inox 
and chrome plated surfaces. Polishes, giving 
glossy surface. High condensation. Removes 
rust stains from fiberglass reinforced plastics. 
Concentrated.



Dynachem 2434 
Απορρυπαντικό γενικής χρήσης για 

πλενόμενες επιφάνειες

Universal detergent 
for washable surfaces

Υψηλής συμπύκνωσης. 
Εξαιρετική δράση ακόμη και με σκληρό νερό. 
Αφαιρεί επίμονους ρύπους χωρίς να φθείρει 
τις επιφάνειες.
 
Highly concentrated. Of excellent action even 
with hard water.It removes stubborn dirt 
without damaging surfaces.

VMD 29
Καθαριστικό κινητήρων

Engine cleaner

Προϊόν υψηλής καθαριστικής και 
διαλυτικής δυνατότητας για τον 
καθαρισμό των κινητήρων, όπως 
και κάθε μεταλλικής επιφάνειας 
με ελαιώδεις ρύπους. Διαλύει και 
αφαιρεί κατάλοιπα από λάδια, γράσα 
και βρωμιά.

Product of superior cleansing 
and dissolving ability for cleaning 
engines, as well as any metal 
surface with oily dirt. It dissolves 
and removes residues of oil, grease 
and scum.

Dynachem 2060
Αφαιρετικό αλάτων & στριδώνας

Scale and aquatic pollutant remover

Όξινο καθαριστικό. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό 
για πουρί και στριδώνα. Κατάλληλο για γάστρες 
πολυεστέρας. Υδατοδιαλυτό. 

Acidic cleaner. Especially effective for scum, 
scale and grime. Suitable for polyester hulls. 
Soluble in water.

VMD 32
Ηχητικό σήμα / κόρνα

Beep/horn

Σπρέι ηχητικής προειδοποίησης 
για ναυτιλία, εργοστασιακούς 
χώρους, καταφύγια και 
αθλητικές εκδηλώσεις. Χρήση με 
διακεκομμένο ψεκασμό. 
Προσοχή: Μη το χρησιμοποιείτε 
δίπλα στο αυτί παρευρισκομένων.

Chime spray for shipping, factory 
sites, shelters and sporting events. 
Use it with intermittent spraying. 
Caution: Do not use in the ear 
of bystanders.

VMD 102 L
Καθαριστικό μούχλας

Μold Cleaner

Ιδανικό για την αποτελεσματική 
απομάκρυνση μούχλας και βρύων, 
σε ταπετσαρίες, ιστία και κλειστούς 
υγρούς χώρους. 
Η χρήση του αποτρέπει τη σύντομη 
επαναδημιουργία οργανικών 
καταλοίπων.

Ideal for effective removal of mold 
and moss, on upholstery, sails
 and closed wet areas. Its use 
avoids short rebuilt of fungi 
and organic residues.

VMD 19
Γράσο ναυτιλίας (αδιάβροχο)
Marine grease (waterproof)

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

Special waterproof grease for 
lubrication of components that are 
exposed to salt or fresh water, such 
as cables, connectors, cable joints, 
pipes, wires, posts and accessories 
in general.

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

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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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 1 Χ 10 Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 
1 Χ 12 ( 400 ML)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 
1 Χ 12 ( 400 ML)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 
1 Χ 12 ( 500 ML)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 
1 Χ 12 ( 400 ML)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 1 X 20 Kg
 12 X 1 Kg
 4 X 4 Kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/PACKAGING: 1 Χ 12 ( 4000 ML)

VMD 68
Αφυγραντικό προστατευτικό 

ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων
Water repellent and protective agent 

for electrical circuits

Αποτελεσματικό στην αφαίρεση της υγρασίας και 
στην προστασία ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων. 
Αποτρέπει την οξείδωση και το βραχυκύκλωμα  
αποκαθιστώντας την αγωγιμότητα. Κατάλληλο 
για τις μηχανές και τα φωτιστικά του σκάφους.

Effective in repelling moisture and protecting 
electrical circuits.It prevents corrosion and 
short, restoring conductivity. Suitable for 
engines and lighting fixtures of boat.


