
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 ΟΧΗΜΑΤΩΝ
MAINTENANCE & 
CLEANING FOR 
AUTOMOTIVE
Η Dynateco διαθέτει πιστοποιημένα χημικά 
προϊόντα για συντήρηση & καθαρισμό οχημάτων.

Dynateco trades quality chemical products for 
maintenance & cleaning of automotive vehicles.

CERTICHIMCERTICHIM II
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- DYNACHEM -

XHMIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
CHEMICAL PRODUCTS FOR MAINTENANCE & CLEANING
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Dynachem 20452045Dynachem 2045
Απολιπαντικό 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.λ.π. 
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.

Σαμπουάν αυτοκινήτων με κερί προστασίας
Αποτελεσματικό υγρό καθαρισμού, γυαλίσματος & προστασίας του 
αμαξώματος των οχημάτων. Με σύνθεση κατάλληλη για δραστικό 
καθαρισμό. Εμπλουτισμένο με κερί carnauba, που επιβραδύνει 
τη γήρανση του χρώματος. Μη το χρησιμοποιείτε σε στεγνό αμάξωμα.
Car shampoo with wax protection
Effective cleaning and polishing fluid, for protection of of the vehicle body. 
With composition suitable for effective cleaning. 
Enriched with carnauba wax, which slows the aging of the paint. 
Do not use on dry car body.

Υγρό σαπούνι πλύσης οχημάτων
Απομακρύνει αποτελεσματικά τους ρύπους και προστατεύει τα 
χρώματα. Δεν επηρεάζει το βερνίκι ή το κερί προστασίας. 
Δραστικό και σε σκληρά νερά. Εφαρμόζεται με το χέρι ή σε αυτόματα 
πλυντήρια οχημάτων ή σε πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης.

Liquid car washing soap
Removes dirt effectively and protects paints. It does not affect 
varnish or protective wax. Active in hard water. Applied manually 
or in automatic car washes orin high pressure cleaners.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 10 Λίτρα • Pail 10 Lt

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 10 Λίτρα • Pail 10 Lt

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt

Υδατοδιάλυση 2%-5%, ανάλογα με το ρύπο και τη σκληρότητα του νερού.
Water dilution 2%-5%, depending on the pollutant and the water 
hardness.

Εφαρμόζεται σε αραίωση 1%-2% με νερό, αφού έχει πρώτα 
ξεπλυθεί καλά το αμάξωμα.
Applied at 1%-2% dilution with water, after having rinsed well 
the car body.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε αραίωση με νερό ή πετρέλαιο ή άλλο 
οργανικό διαλύτη (διάλυμα 20-50%). Μετά την εφαρμογή, ξέπλυμα με 
νερό. Για δύσκολους ρύπους, μπορεί να θερμανθεί το διάλυμα σε 60-70οC.
Used neat or diluted with water or oil or other organic solvent (20-50%). 
After application, rinse with water. For tough dirt, it can be 
heated at 60-70°C.

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

6.8 2%-5% Υδατοδιάλυση
Water dilution

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

6.8 1%-2% Υδατοδιάλυση
Water dilution

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

?.? Αυτούσιο ή 20%-50%
Neat or 20%-50%

Ψεκασμό/εμβάπτιση/πινέλο/σφουγγάρι
Spray/dipping/brush/sponge

Dynachem 10101010

Dynachem 1010 W1010 WDynachem 1010 W

Dynachem 1010
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Dynachem 2008 SIL2008 SILDynachem 2008 SIL

Dynachem 2010/S2010/SDynachem 2010/S

Carb cleaner SLVSLVCarb cleaner SLV

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

Soluble alkaline cleaner for industrial use
Powerful degreaser for cleaning tools, metal surfaces, industrial equipment and floors of oils, 
greases and soot. Suitable for food industries to remove oils, grease 
& organic residues in equipment & facilities. Compatible with HACCP.

Υγρό γαλάκτωμα σιλικόνης
Αποτελεσματικό προϊόν για την αναγέννηση 
των ελαστικών οχημάτων και προστασία 
ελαστικών επιφανειών.

Silicone emulsion fluid
Effective product for regeneration of vehicle tires 
and rubber surfaces.

Υδατοδιαλυτό 5-10% ανάλογα με το ρύπο. 
Εφαρμόζεται με ψεκασμό, εμβάπτιση, πινέλο, σφουγγάρι.
Water soluble 5-10% depending on pollutant. 
Applied by spraying, dipping, brush, sponge.

Χρησιμοποιείται αυτούσιο ή σε αραίωση με το νερό από 20%-50%.
Apply neat or in dilution 20%-50% with water.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 10 Λίτρα • Pail 10 Lt
Κιβώτιο 4χ4 Λίτρα • Pail 4χ4 Lt

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 22 Κιλά • Pail 22 Kg

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

13.0 5%-10% Ψεκασμό/εμβάπτιση/πινέλο/σφουγγάρι
Spray/dipping/brush/sponge

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

7.5-8.5 20%-50% Ψεκασμό
Spray

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.

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.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 13 Κιλά • Pail 13 Kg

PH: 12.0
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VMD 1010
Γυαλιστικό ταμπλό με σιλικόνη
Καθαρίζει, γυαλίζει και προστατεύει ταμπλό και όλες 
τις πλαστικές επιφάνειες του αυτοκινήτου, από βρωμιά, 
σκόνη, ατμοσφαιρικούς ρύπους και ακτινοβολία UV. 
H σιλικόνη επιμηκύνει τη ζωή των επιφανειών 
και επιβραδύνει τη γήρανση και το σκάσιμο από υψηλές 
θερμοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία.
Dashboard polisher with silicone
Cleans, polishes and protects the dashboard 
and all the plastic surfaces of the car from dirt, dust, 
air pollutants and UV radiation. 
Silicone lengthens the life of the surface and retards the 
aging and cracking due to high temperatures and sunlight.

Καθαριστικό αλάτων, σκουριάς & σκυροδέματος
Αποτελεσματικό υγρό για την αφαίρεση καταλοίπων ασβέστη, 
σκουριάς και τσιμέντου σε εργαλεία & αναμικτήρες τσιμέντου. 
Με αναχαιτιστή σκουριάς. Μειώνει το χρόνο καθαρισμού.
Scale, rust and concrete remover
Effective liquid for removing lime residues, rust and cement 
from tools and concrete mixers. With rust inhibitor. Reduces 
cleaning time.

Λιπαντικό & αποκολλητικό για αναμικτήρες σκυροδέματος
Υγρό πού αποτρέπει την προσκόλληση του σκυροδέματος 
σε μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες (ξυλότυπους). 
Προστατεύει τα χρώματα των οχημάτων και αποτρέπει 
τη σκουριά. Μειώνει τον χρόνο και το κόστος καθαρισμού. 
Ιδανικό για την προστασία των καλουπιών, οχημάτων, 
σκαλωσιών & ξυλοτύπων.
Lubricant and release agents for concrete mixers
Liquid which prevents the adhesion of concrete on concrete 
mixers, metals and wood surfaces (formwork). 
It protects coatings of vehicles and prevents rust. 
Reduces time and cost of cleaning. Ideal for the protection 
of concrete molds, vehicles, scaffolding & formwork.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Κιλά • Pail 20 Kg
Κιβώτιο 4χ4 Κιλά • Pail 4χ4 Kg

Κιβώτιο 12χ1 Κιλά • Pail 12χ1 Kg

Εφαρμογή αυτούσιο με ψεκασμό.
Apply neat by spray.

Εφαρμόστε σε αραίωση 10%-20% σε νερό και ξεπλύνατε πολύ καλά.
Apply diluted 10%-20% in water and rinse thoroughly.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

Ph
pH 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΣΗ
DILUTION 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ
APPLIED WITH

1.0 10%-20% Ψεκασμό/Spay

Dynachem 20602060Dynachem 2060

DynaformDynaformDynaform

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

Δοχείο 20 Λίτρα • Pail 20 Lt
Βαρέλι 200 Λίτρα • Drum 200 Lt

PH: M/E - N/A

VMD 10

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 
AVAILABLE PACKAGES

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

PH: M/E-N/A
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VMD 14 14VMD 14

VMD 21 21VMD 21

Καθαριστικό λεκέδων υφασμάτων & ταπετσαριών
Προϊόν σε μορφή αφρού, καθαρίζει αποτελεσματικά επιφάνειες 
όπως δερματίνη, υφασμάτινη ταπετσαρία, χαλί, καουτσούκ, 
γυαλί, θερμοπλαστικά και ξύλο. Κατάλληλο για τον καθαρισμό 
του εσωτερικού των οχημάτων, για λεκέδες σε χαλιά, 
για το εξωτερικό υπολογιστών κ.ά. 
Δεν περιέχει σιλικόνη και δεν αφήνει λιπαρά κατάλοιπα.

Stain cleaner & fabric upholstery
Foam product,which cleans surfaces such as leather, textile 
upholstery, carpet, rubber, glass, thermoplastics and wood. 
Suitable for cleaning the interior of vehicles, for stains 
on carpets, for external side of computers etc. 
Does not contain silicone and leaves no greasy residue.

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.

Silicone oil
Cleans, polishes and protects the dashboard and all the plastic 
surfaces of the car from dirt, dust, air pollutants and UV radiation. 
Silicone lengthens the life of the surface and retards the aging 
and cracking due to high temperatures and sunlight.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

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

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.

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.

VMD 1616VMD 16
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VMD 2727

VMD 2626

VMD 2222

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 with stands high process speeds. 
Its high adhesion makes it suitable for machine chains. 
For multiple applications and long-lasting performance.

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 metal and spare parts during storage. 
It prevents corrosion on rough, polished or metallized 
(chrome) components. Protects from moisture and air 
pollution. Prevents oxidation on finished metals.

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.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

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 27

VMD 26

VMD 22
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VMD 36 36

VMD 29 29

VMD 48 48

Καθαριστικό κινητήρων
Προϊόν υψηλής καθαριστικής και διαλυτικής δυνατότητας 
για τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών των κινητήρων, 
όπως και για οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια 
με έντονους ρύπους. Διαλύει και αφαιρεί κατάλοιπα 
από λάδια, γράσα και βρωμιά.

Engine cleaner
Product of high cleaning and solvating ability 
for cleaning of the outer parts of engines, 
as well as any metal surface with heavy pollutants. 
Dissolves and removes residues from oil, grease and dirt.

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.

Carburetor & burners’ 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.

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 agent
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.
Applied by spraying.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

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
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VMD 6868

VMD 4949
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 there on.

Αφυγραντικό ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
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%.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

Προστατευτικό γράσο πόλων μπαταρίας
Προστατευτικός παράγοντας για τους 
πόλους της 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
Protective agent for the battery poles. Ideal 
product for the prevention of brass sulfation 
and erosion or copper poles. Resistant in 
extensive temperature fluctuations.

Αφαιρετικό πίσσας
Αφαιρεί τα κατάλοιπα πίσσας, ρητίνης και 
κόλλας από το αμάξωμα, τα παράθυρα 
και το κάτω μέρος των αυτοκινήτων. 
Αποτελεσματικό για υπολείμματα πίσσας σε 
μηχανήματα οδοποιίας, μεταλλικές επιφάνειες, 
επιφάνειες από καουτσούκ και πλαστικά μέρη.
Τar remover
Ρemoves tar residues, resin and glue from 
the body, the windows and the bottom of the 
car. Effective also for tar residues in road con-
struction machinery, metal surfaces, surfaces 
of rubber and plastic parts.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

Εφαρμογή με ψεκασμό.
Applied by spraying.

VMD 68

VMD 49


