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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.

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. 
Apply by spray. 

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.

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CHEMICAL MAINTENANCE 
PRODUCTS 
FOR ELECTRICAL & ELECTRONIC 
EQUIPMENT
Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά 
προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Dynateco trades certified chemical products 
for maintenance and cleaning of electrical and 
electronic equipment.

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING

CERTICHIMCERTICHIM II
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- DYNACHEM -

VMD 7979VMD 79
Προστατευτικό γράσο πόλων μπαταρίας
Iδανικό προϊόν για την πρόληψη 
της θείωσης και της διάβρωσης
του χαλκού & των χάλκινων τερματικών. 
Ανθεκτικό σε μεγάλες 
διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Protective grease for battery poles
Ideal product for the prevention of brass 
sulfation and erosion or copper poles.
Resistant in extensive 
temperature fluctuations.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A
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Άφλεκτο υγρό καθαρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Mείγμα αλογονομένων διαλυτών χαμηλής τοξικότητας, ήπιας 
οσμής και άριστης διεισδυτικότητας, ειδικά φτιαγμένο για 
την αποτελεσματική και γρήγορη αφαίρεση κάθε είδους ρύπανσης 
σε ηλεκτρικά μηχανήματα και εξαρτήματα. Δεν επιδρά σε χρώματα, 
μονώσεις, καλώδια, μέταλλα κ.τλ. Μετά την εφαρμογή του 
στεγνώνει ταχύτατα και δεν αφήνει κατάλοιπα.

Inflammable liquid for cleaning electro logical equipment 
Mixture of halogenated solvents of low toxicity, mild odor and with 
fine penetration, specially made for effective and quick removal 
of every kind of pollution from the electrical machines and 
accessories. It does affect paints, insulation, cables, metals etc. 
After the application it dries very fast and doesn’t 
leave any residues.

Υγρό καθαρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
χωρίς χλωριωμένους διαλύτες
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών, γράσων, αιθάλης και 
άλλων ρύπων από μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, γεννήτριες 
καλώδια, ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξαρτήματα κ.λπ. Πολύ 
χαμηλής οσμής, ασφαλές για χρήση σε κλειστούς χώρους. Είναι 
ασφαλές επί όλων των μετάλλων. Δεν προσβάλλει πλαστικά, 
μονώσεις, καλώδια και έχει μεγάλη καθαριστική ικανότητα. 

Non chlorinated cleaning fluid for electrological equipment
Used to remove oil, grease, soot and other pollutants from 
engines, appliances, generators cables, parts, machinery, 
accessories etc. Very low odor, safe to use indoors. It is safe 
for all metals. It does not affect plastics, insulation, cables and 
has great cleaning ability.

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.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο με πινέλο, ψεκασμό ή εμβάπτιση.
Applied neat by brush, roller or sprayer.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο με πινέλο, ψεκασμό ή εμβάπτιση.
Applied neat by brush, roller or sprayer.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Dynachem Odorless Electrocleaner Odorless Electrocleaner 

VMD 21 21VMD 21

Διάφανο προστατευτικό φιλμ
Προστατεύει από τη διάβρωση και την υγρασία και αποτρέπει οξειδώσεις. 
Δεν κιτρινίζει. Εξαιρετικό προστατευτικό ευαίσθητων εξαρτημάτων, 
ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων, κιτρίνων κραμάτων, 
κεραμικών, πλαστικών και χάρτινων επιφανειών (εγγράφων κ.λπ.).

Transparent protective film
A protective film from corrosive agents, it prevents oxidation 
and is a barrier against humidity. Ideal for paper documents, 
electronic circuits, plastic parts, ceramics.

Προϊόν ολίσθησης καλωδίων
Διευκολύνει την εισαγωγή, τη διαδρομή και την ολίσθηση 
καλωδίων με πλαστική επικάλυψη, τηλεφωνικών καλωδίων με 
οπτικές ίνες και για εκτεταμένη διαδρομή κατά την εγκατάσταση. 
Δεν προσβάλλει πλαστικά, λάστιχα και προστατεύει από τη 
γήρανση. Διευκολύνει την εγκατάσταση πολλαπλών καλωδίων 
σε κανάλι, υπολογιστών, τηλεφωνικών κέντρων κ.λπ.

Cable sliding product
It facilitates the installation, route and sliding of cables 
with plastic coating, telephone cables with optical fibers 
and extensive route of installation. It does not affect plastics, 
rubber and protects against aging. It helps the easy installation 
of multiple cable channels for computers, switchboards, etc.

Προϊόν καθαρισμού οθονών LCD/Plasma
Ειδικό καθαριστικό οθονών LCD & Plasma, 
καθρεπτών και γενικά οπτικών εξαρτημάτων. 
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς να αφήνει σκιές. 
Με ευχάριστη οσμή. 
Αντιστατικό.

LCD/Plasma screen cleaner
Special cleaner for LCD & Plasma screens, 
mirrors and optical components in general.
Cleans thoroughly without leaving shadows. 
With pleasant odor. 
Antistatic.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray. 

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, γράσα και σκουριά. 
Ανακινείστε τη φιάλη για ένα λεπτό κρατώντας το δοχείο ανάποδα. 
Ψεκάστε από απόσταση 20-30cm δύο ή περισσότερες στρώσεις 
σταυρωτά. Μετά τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι 
να βγει μόνο προωθητικό αέριο, προκειμένου να καθαρίσετε τη βαλβίδα.
Clean the surface of dust, grease and rust. Shake the bottle for one 
minute holding the container upside down. Spray from 20-30cm two or 
more layers crosswise. After use, invert can and spray until only 
propellant comes out to clean the valve.

Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Αποτελεσματικό αφυγραντικό ηλεκτρικών εξοπλισμών για 
πίνακες, μοτέρ, οχήματα. 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. Prevents electrical leaks 
and restores function of electric motors, coils and terminals 
exposed to moisture.With high dielectric strength.
Rust preventive. Prolongs the life of outdoor lamps by 50%.

Καθαριστικό επαφών & ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Καθαριστικό κατάλληλο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, computers, ρελέ, επαφές, τυπωμένα κυκλώματα, 
ημιαγωγούς. Διεισδύει γρήγορα και εύκολα σε μικρές 
κοιλότητες και στα διάκενα. Απολιπαίνει, ψύχει, αποξειδώνει 
και εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Contact & electronic circuits cleaner
Suitable cleaner for all the electric and electronic devices, 
computers, relay, contacts, printed circuits, semiconductors. 
Penetrates quickly and easely in narrow cavities. 
It degreases, freezes, deoxidizes and evaporates quickly 
without leaving any residues.

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.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Μην ψεκάσετε σε ενεργό ή υπερθερμασμένο εξοπλισμό.
Apply by spray. 
Do not spray in an active or overheated equipment.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Μην ψεκάσετε σε ενεργό ή υπερθερμασμένο εξοπλισμό.
Apply by spray. 
Do not spray in an active or overheated equipment.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray. 

VMD 2424VMD 24

VMD 2525VMD 25

VMD 3535VMD 35

VMD 3737VMD 37

VMD 4848VMD 48

VMD 6868VMD 68

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 33 Κιλά • Pail 33 Kg

PH: M/E-N/A
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Dynachem Odorless Electrocleaner 
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Άφλεκτο υγρό καθαρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Mείγμα αλογονομένων διαλυτών χαμηλής τοξικότητας, ήπιας 
οσμής και άριστης διεισδυτικότητας, ειδικά φτιαγμένο για 
την αποτελεσματική και γρήγορη αφαίρεση κάθε είδους ρύπανσης 
σε ηλεκτρικά μηχανήματα και εξαρτήματα. Δεν επιδρά σε χρώματα, 
μονώσεις, καλώδια, μέταλλα κ.τλ. Μετά την εφαρμογή του 
στεγνώνει ταχύτατα και δεν αφήνει κατάλοιπα.

Inflammable liquid for cleaning electro logical equipment 
Mixture of halogenated solvents of low toxicity, mild odor and with 
fine penetration, specially made for effective and quick removal 
of every kind of pollution from the electrical machines and 
accessories. It does affect paints, insulation, cables, metals etc. 
After the application it dries very fast and doesn’t 
leave any residues.

Υγρό καθαρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
χωρίς χλωριωμένους διαλύτες
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών, γράσων, αιθάλης και 
άλλων ρύπων από μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, γεννήτριες 
καλώδια, ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξαρτήματα κ.λπ. Πολύ 
χαμηλής οσμής, ασφαλές για χρήση σε κλειστούς χώρους. Είναι 
ασφαλές επί όλων των μετάλλων. Δεν προσβάλλει πλαστικά, 
μονώσεις, καλώδια και έχει μεγάλη καθαριστική ικανότητα. 

Non chlorinated cleaning fluid for electrological equipment
Used to remove oil, grease, soot and other pollutants from 
engines, appliances, generators cables, parts, machinery, 
accessories etc. Very low odor, safe to use indoors. It is safe 
for all metals. It does not affect plastics, insulation, cables and 
has great cleaning ability.

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.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο με πινέλο, ψεκασμό ή εμβάπτιση.
Applied neat by brush, roller or sprayer.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο με πινέλο, ψεκασμό ή εμβάπτιση.
Applied neat by brush, roller or sprayer.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Dynachem Odorless Electrocleaner Odorless Electrocleaner 

VMD 21 21VMD 21

Διάφανο προστατευτικό φιλμ
Προστατεύει από τη διάβρωση και την υγρασία και αποτρέπει οξειδώσεις. 
Δεν κιτρινίζει. Εξαιρετικό προστατευτικό ευαίσθητων εξαρτημάτων, 
ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων, κιτρίνων κραμάτων, 
κεραμικών, πλαστικών και χάρτινων επιφανειών (εγγράφων κ.λπ.).

Transparent protective film
A protective film from corrosive agents, it prevents oxidation 
and is a barrier against humidity. Ideal for paper documents, 
electronic circuits, plastic parts, ceramics.

Προϊόν ολίσθησης καλωδίων
Διευκολύνει την εισαγωγή, τη διαδρομή και την ολίσθηση 
καλωδίων με πλαστική επικάλυψη, τηλεφωνικών καλωδίων με 
οπτικές ίνες και για εκτεταμένη διαδρομή κατά την εγκατάσταση. 
Δεν προσβάλλει πλαστικά, λάστιχα και προστατεύει από τη 
γήρανση. Διευκολύνει την εγκατάσταση πολλαπλών καλωδίων 
σε κανάλι, υπολογιστών, τηλεφωνικών κέντρων κ.λπ.

Cable sliding product
It facilitates the installation, route and sliding of cables 
with plastic coating, telephone cables with optical fibers 
and extensive route of installation. It does not affect plastics, 
rubber and protects against aging. It helps the easy installation 
of multiple cable channels for computers, switchboards, etc.

Προϊόν καθαρισμού οθονών LCD/Plasma
Ειδικό καθαριστικό οθονών LCD & Plasma, 
καθρεπτών και γενικά οπτικών εξαρτημάτων. 
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς να αφήνει σκιές. 
Με ευχάριστη οσμή. 
Αντιστατικό.

LCD/Plasma screen cleaner
Special cleaner for LCD & Plasma screens, 
mirrors and optical components in general.
Cleans thoroughly without leaving shadows. 
With pleasant odor. 
Antistatic.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray. 

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, γράσα και σκουριά. 
Ανακινείστε τη φιάλη για ένα λεπτό κρατώντας το δοχείο ανάποδα. 
Ψεκάστε από απόσταση 20-30cm δύο ή περισσότερες στρώσεις 
σταυρωτά. Μετά τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι 
να βγει μόνο προωθητικό αέριο, προκειμένου να καθαρίσετε τη βαλβίδα.
Clean the surface of dust, grease and rust. Shake the bottle for one 
minute holding the container upside down. Spray from 20-30cm two or 
more layers crosswise. After use, invert can and spray until only 
propellant comes out to clean the valve.

Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Αποτελεσματικό αφυγραντικό ηλεκτρικών εξοπλισμών για 
πίνακες, μοτέρ, οχήματα. 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. Prevents electrical leaks 
and restores function of electric motors, coils and terminals 
exposed to moisture.With high dielectric strength.
Rust preventive. Prolongs the life of outdoor lamps by 50%.

Καθαριστικό επαφών & ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Καθαριστικό κατάλληλο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, computers, ρελέ, επαφές, τυπωμένα κυκλώματα, 
ημιαγωγούς. Διεισδύει γρήγορα και εύκολα σε μικρές 
κοιλότητες και στα διάκενα. Απολιπαίνει, ψύχει, αποξειδώνει 
και εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Contact & electronic circuits cleaner
Suitable cleaner for all the electric and electronic devices, 
computers, relay, contacts, printed circuits, semiconductors. 
Penetrates quickly and easely in narrow cavities. 
It degreases, freezes, deoxidizes and evaporates quickly 
without leaving any residues.

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.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Μην ψεκάσετε σε ενεργό ή υπερθερμασμένο εξοπλισμό.
Apply by spray. 
Do not spray in an active or overheated equipment.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Μην ψεκάσετε σε ενεργό ή υπερθερμασμένο εξοπλισμό.
Apply by spray. 
Do not spray in an active or overheated equipment.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray. 

VMD 2424VMD 24

VMD 2525VMD 25

VMD 3535VMD 35

VMD 3737VMD 37

VMD 4848VMD 48

VMD 6868VMD 68

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 33 Κιλά • Pail 33 Kg

PH: M/E-N/A

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 33 Κιλά • Pail 33 Kg

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

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

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A

Dynachem Odorless Electrocleaner 



ΣΥ
Ν

ΤΗ
Ρ

Η
ΣΗ

 Η
Λ

Ε
Κ

ΤΡ
Ο

Λ
Ο

ΓΙΚ
Ο

Υ
 Ε

Ξ
Ο

Π
Λ

ΙΣΜ
Μ

Ο
Υ

2

M
A

IN
T

E
N

A
N

C
E

 O
F

 E
L

E
C

T
R

IC
A

L
 E

Q
U

IP
M

E
N

TDynachem Electrocleaner ElectrocleanerDynachem Electrocleaner

4

Άφλεκτο υγρό καθαρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Mείγμα αλογονομένων διαλυτών χαμηλής τοξικότητας, ήπιας 
οσμής και άριστης διεισδυτικότητας, ειδικά φτιαγμένο για 
την αποτελεσματική και γρήγορη αφαίρεση κάθε είδους ρύπανσης 
σε ηλεκτρικά μηχανήματα και εξαρτήματα. Δεν επιδρά σε χρώματα, 
μονώσεις, καλώδια, μέταλλα κ.τλ. Μετά την εφαρμογή του 
στεγνώνει ταχύτατα και δεν αφήνει κατάλοιπα.

Inflammable liquid for cleaning electro logical equipment 
Mixture of halogenated solvents of low toxicity, mild odor and with 
fine penetration, specially made for effective and quick removal 
of every kind of pollution from the electrical machines and 
accessories. It does affect paints, insulation, cables, metals etc. 
After the application it dries very fast and doesn’t 
leave any residues.

Υγρό καθαρισμού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 
χωρίς χλωριωμένους διαλύτες
Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών, γράσων, αιθάλης και 
άλλων ρύπων από μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, γεννήτριες 
καλώδια, ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξαρτήματα κ.λπ. Πολύ 
χαμηλής οσμής, ασφαλές για χρήση σε κλειστούς χώρους. Είναι 
ασφαλές επί όλων των μετάλλων. Δεν προσβάλλει πλαστικά, 
μονώσεις, καλώδια και έχει μεγάλη καθαριστική ικανότητα. 

Non chlorinated cleaning fluid for electrological equipment
Used to remove oil, grease, soot and other pollutants from 
engines, appliances, generators cables, parts, machinery, 
accessories etc. Very low odor, safe to use indoors. It is safe 
for all metals. It does not affect plastics, insulation, cables and 
has great cleaning ability.

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.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο με πινέλο, ψεκασμό ή εμβάπτιση.
Applied neat by brush, roller or sprayer.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο με πινέλο, ψεκασμό ή εμβάπτιση.
Applied neat by brush, roller or sprayer.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Apply by spray. 

Dynachem Odorless Electrocleaner Odorless Electrocleaner 

VMD 21 21VMD 21

Διάφανο προστατευτικό φιλμ
Προστατεύει από τη διάβρωση και την υγρασία και αποτρέπει οξειδώσεις. 
Δεν κιτρινίζει. Εξαιρετικό προστατευτικό ευαίσθητων εξαρτημάτων, 
ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων, κιτρίνων κραμάτων, 
κεραμικών, πλαστικών και χάρτινων επιφανειών (εγγράφων κ.λπ.).

Transparent protective film
A protective film from corrosive agents, it prevents oxidation 
and is a barrier against humidity. Ideal for paper documents, 
electronic circuits, plastic parts, ceramics.

Προϊόν ολίσθησης καλωδίων
Διευκολύνει την εισαγωγή, τη διαδρομή και την ολίσθηση 
καλωδίων με πλαστική επικάλυψη, τηλεφωνικών καλωδίων με 
οπτικές ίνες και για εκτεταμένη διαδρομή κατά την εγκατάσταση. 
Δεν προσβάλλει πλαστικά, λάστιχα και προστατεύει από τη 
γήρανση. Διευκολύνει την εγκατάσταση πολλαπλών καλωδίων 
σε κανάλι, υπολογιστών, τηλεφωνικών κέντρων κ.λπ.

Cable sliding product
It facilitates the installation, route and sliding of cables 
with plastic coating, telephone cables with optical fibers 
and extensive route of installation. It does not affect plastics, 
rubber and protects against aging. It helps the easy installation 
of multiple cable channels for computers, switchboards, etc.

Προϊόν καθαρισμού οθονών LCD/Plasma
Ειδικό καθαριστικό οθονών LCD & Plasma, 
καθρεπτών και γενικά οπτικών εξαρτημάτων. 
Καθαρίζει σε βάθος χωρίς να αφήνει σκιές. 
Με ευχάριστη οσμή. 
Αντιστατικό.

LCD/Plasma screen cleaner
Special cleaner for LCD & Plasma screens, 
mirrors and optical components in general.
Cleans thoroughly without leaving shadows. 
With pleasant odor. 
Antistatic.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray. 

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, γράσα και σκουριά. 
Ανακινείστε τη φιάλη για ένα λεπτό κρατώντας το δοχείο ανάποδα. 
Ψεκάστε από απόσταση 20-30cm δύο ή περισσότερες στρώσεις 
σταυρωτά. Μετά τη χρήση, αναποδογυρίστε το δοχείο και ψεκάστε μέχρι 
να βγει μόνο προωθητικό αέριο, προκειμένου να καθαρίσετε τη βαλβίδα.
Clean the surface of dust, grease and rust. Shake the bottle for one 
minute holding the container upside down. Spray from 20-30cm two or 
more layers crosswise. After use, invert can and spray until only 
propellant comes out to clean the valve.

Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Αποτελεσματικό αφυγραντικό ηλεκτρικών εξοπλισμών για 
πίνακες, μοτέρ, οχήματα. 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. Prevents electrical leaks 
and restores function of electric motors, coils and terminals 
exposed to moisture.With high dielectric strength.
Rust preventive. Prolongs the life of outdoor lamps by 50%.

Καθαριστικό επαφών & ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
Καθαριστικό κατάλληλο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, computers, ρελέ, επαφές, τυπωμένα κυκλώματα, 
ημιαγωγούς. Διεισδύει γρήγορα και εύκολα σε μικρές 
κοιλότητες και στα διάκενα. Απολιπαίνει, ψύχει, αποξειδώνει 
και εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Contact & electronic circuits cleaner
Suitable cleaner for all the electric and electronic devices, 
computers, relay, contacts, printed circuits, semiconductors. 
Penetrates quickly and easely in narrow cavities. 
It degreases, freezes, deoxidizes and evaporates quickly 
without leaving any residues.

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.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Μην ψεκάσετε σε ενεργό ή υπερθερμασμένο εξοπλισμό.
Apply by spray. 
Do not spray in an active or overheated equipment.

Εφαρμογή με ψεκασμό. 
Μην ψεκάσετε σε ενεργό ή υπερθερμασμένο εξοπλισμό.
Apply by spray. 
Do not spray in an active or overheated equipment.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Apply by spray. 
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Dynachem Odorless Electrocleaner 
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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.

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. 
Apply by spray. 

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.

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CHEMICAL MAINTENANCE 
PRODUCTS 
FOR ELECTRICAL & ELECTRONIC 
EQUIPMENT
Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά 
προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Dynateco trades certified chemical products 
for maintenance and cleaning of electrical and 
electronic equipment.

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING

CERTICHIMCERTICHIM II
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Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟ
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ΝΤΑ

- DYNACHEM -

VMD 7979VMD 79
Προστατευτικό γράσο πόλων μπαταρίας
Iδανικό προϊόν για την πρόληψη 
της θείωσης και της διάβρωσης
του χαλκού & των χάλκινων τερματικών. 
Ανθεκτικό σε μεγάλες 
διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Protective grease for battery poles
Ideal product for the prevention of brass 
sulfation and erosion or copper poles.
Resistant in extensive 
temperature fluctuations.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A



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. 
Apply by spray. 

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.

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

CHEMICAL MAINTENANCE 
PRODUCTS 
FOR ELECTRICAL & ELECTRONIC 
EQUIPMENT
Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά 
προϊόντα για συντήρηση και καθαρισμό 
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Dynateco trades certified chemical products 
for maintenance and cleaning of electrical and 
electronic equipment.

XHMIΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & KAΘΑΡΙΣΜΟΥ 
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENACE & CLEANING

CERTICHIMCERTICHIM II
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VMD 7979VMD 79
Προστατευτικό γράσο πόλων μπαταρίας
Iδανικό προϊόν για την πρόληψη 
της θείωσης και της διάβρωσης
του χαλκού & των χάλκινων τερματικών. 
Ανθεκτικό σε μεγάλες 
διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

Protective grease for battery poles
Ideal product for the prevention of brass 
sulfation and erosion or copper poles.
Resistant in extensive 
temperature fluctuations.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A




