
Power Cleaners 

Τα προϊόντα 



Σειρά προϊόντων 

Η συνολική σειρά Power Cleaner: 

 

• Είναι πλήρης και για κάθε κατηγορία βρωμιάς 

 

• Είναι ισχυρά καθαριστικά προϊόντα με σύνθεση 

υψηλής ποιότητας, δημιουργημένα αποκλειστικά 

από τη Dreumex 

 

• Προσφέρει πραγματικές λύσεις σε όλες τις κύριες 

κατηγορίες πελατών, όπως: Αυτοκίνηση, 

Κατασκευές, Μεταφορές και Τυπογραφεία 

 

• Είναι σε συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς (χρήση απορρυπαντικών, βιο-

αποδομησιμότητα κ.λπ) & ISO-9001 

 



Σειρά προϊόντων 

Μία σειρά, 3 κατηγορίες: 

 

1.   

 Καθαριστικά επιφανειών για διάφορες βιομηχανικές 

βρωμιές (ζωικά λίπη, φυτικά λίπη, ασβεστώδεις 

εναποθέσεις). 

 

2.   

 Για όλες τις ελαφρές έως έντονες βρωμιές σε 

οχήματα. 

 

3.   

 Βαθύς καθαρισμός βιομηχανικών/ανόργανων 

λιπών και βρωμιάς. 



Σειρά προϊόντων 

3 κατηγορίες, 7 προϊόντα: 

 

1.   

a. Dreumex Industrial Cleaner 

b. Dreumex Steam Cleaner 

c. Dreumex Alu Cleaner 

 

2.   

a. Dreumex Car Shampoo 

b. Dreumex Active Foam 

 

3.   

a. Dreumex Solu Cleaner 

b. Dreumex Solvent SL 



Σειρά προϊόντων 

7 προϊόντα που προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις: 

 

• Στην Αυτοκίνηση 

 

• Στις Κατασκευές 

 

• Στη Βιομηχανία 

 

• Στις Μεταφορές 

 

• Στην Τυπογραφεία 



Προϊόντα 

Τα προϊόντα Dreumex Industrial Cleaner, Dreumex 

Steam Cleaner και Dreumex Alu Cleaner είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε έντονες βρωμιές από 

ζωικά και φυτικά λίπη.  

 

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με το χέρι, με εξοπλισμό υψηλής 

πίεσης ή με τριβείo. 

 

Ιδανικά για χρήση στην Αυτοκίνηση, στις Κατασκευές 

και στην Τυπογραφεία. 



Dreumex Industrial Cleaner 

 
Το Dreumex Industrial Cleaner είναι ένα γενικής 

χρήσης καθαριστικό προϊόν, κατάλληλο για επίμονες 

βρωμιές.  Είναι ιδανικό για καθαρισμό δαπέδων, 

τοίχων, οροφών και μηχανημάτων. Μετά τον 

καθαρισμό, τα κατάλοιπα θα πρέπει να ξεπλένονται 

με καθαρό νερό.  

 

Το Dreumex Industrial Cleaner είναι κατάλληλο για 

καθαρισμό με το χέρι ή με τριβείο καθαρισμού. 

 

Συμβατό με τις διαδικασίες HACCP 

 

Δοσολογία: 1:10-60 

pH: 12 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 5L, 200L 

Προϊόντα 



Dreumex Industrial Cleaner 
 

Προϊόντα 

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Όφελος 

Ισχυρή, αποκλειστική 

σύνθεση 

Ιδιαίτερα ενεργό σε 

ζωικά και φυτικά λίπη 

Ισχυρή απόδοση στις 

ισχυρότερες ακαθαρσίες 

Ειδικά σύσταση και 

γαλακτωματοποιητικές 

ουσίες  

Διασπά τις βρωμιές σε 

βάθος 

Ελάχιστα κατάλοιπα 

Περιέχει φωσφορικά 

άλατα 

Καθαρίζει ζωικά, 

φυτικά και ορυκτά λίπη 

Πολλαπλών χρήσεων 

(συμπερ. βιομηχανίας, 

συνεργειών κλπ) 

Συμπυκνωμένο Ενεργό καθάρισμα 

Ευέλικτη δοσολογία 

Καθαριστικό αποτέλεσμα 

Οικονομία στην χρήση 



Dreumex Steam Cleaner 
 

Το Dreumex Steam Cleaner είναι ιδανικό για την 

αφαίρεση επίμονης συσσωρευμένης βρωμιάς με 

χρήση πιεστικού εξοπλισμού. Η μοναδική σύνθεσή 

του αποτρέπει την καταστροφή των σωληνώσεων 

υψηλής πιέσεως.  

 

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για καθαρισμό 

εξωτερικών τοίχων, πατωμάτων, εσωτερικών τοίχων, 

μηχανημάτων, προστατευτικών σκεπασμάτων. Μετά 

τον καθαρισμό, τα κατάλοιπα θα πρέπει να 

ξεπλένονται με καθαρό νερό.  

Δεν περιέχει φωσφορικά και είναι βιο-οικοδομήσιμο. 

 

Δοσολογία: 1:10-60 

pH: 13 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 5L, 30L 

 

Προϊόντα 



Dreumex Steam Cleaner 
 

Προϊόντα 

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Όφελος 

Ισχυρή σύνθεση Ιδιαίτερα ενεργό σε 

ζωικά, φυτικά και 

ορυκτά λίπη 

Αφαιρει όλα τα είδη 

επίμονης βρωμιάς 

Ειδική σύνθεση Κατάλληλο για 

χρήση με εξοπλισμό 

υψηλής πίεσης 

Σκληρό για τις 

βρωμιές, φιλικό προς 

τον εξοπλισμό 

Ειδικά σύσταση και 

γαλακτωματοποιητικές 

ουσίες  

Διασπά τις βρωμιές 

σε βάθος 

Ελάχιστα κατάλοιπα 

Υψηλή συμπύκνωση Καθαριστικό γενικής 

χρήσης 

Κατάλληλο για χρήση 

σε πολλούς τομείς 



Dreumex Alu Cleaner 
 

Το Dreumex Alu Cleaner είναι καθαριστικό μέσο που 

δημιουργήθηκε για την απομάκρυνση διαβρωτικών 

ουσιών και εναποθέσεων ασβεστίου στο αλουμίνιο 

χωρίς να προκαλεί ζημιά σε άλλα μέταλλα ή βαμμένες 

επιφάνειες.  

 

Το Dreumex Alu Cleaner μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με το χέρι, με κατεύθυνση από κάτω προς τα επάνω 

και ξεπλένεται με καθαρό νερό. 

Δεν είναι κατάλληλο για χρηση σε ανοδιωμένο 

αλουμίνιο 

 

Δοσολογία: 1:10-60 

pH: 0,5 

Διαθέσιμη συσκευασία: 5L 

Προϊόντα 



Dreumex Alu Cleaner 
 

Προϊόντα 

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Όφελος 

Μοναδική σύνθεση με 

οργανικά και ανόργανα 

οξέα 

Πολύ ενεργό σε 

διαβρώσεις και 

ασβεστούχες 

εναποθέσεις 

Βελτιστοποιημένη 

απόδοση 

Περιέχει συστατικά για 

ενυδάτωση και 

γαλακτωματοποίηση 

Αυξημένη ταχύτητα 

απόδοσης 

Γρήγορο αποτέλεσμα 

Συμπυκνωμένο Ενεργός καθαρισμός 

Ευέλικτη δοσολογία 

Καλά αποτελέσματα 

καθαρισμού 

Πολλαπλές εφαρμογές 

Όχι έντονα επιθετικά 

συστατικά 

Φιλική συνταγή Φιλικό προς άλλα μέταλλα 

και βαμμένες επιφάνειες 



Τα προϊόντα Dreumex Car Shampoo και Dreumex 

Active Foam είναι ιδανικά για τον καθαρισμό οχημάτων.  

 

Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα 

προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χέρι 

ή με εξοπλισμό υψηλής πίεσης. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και σε μηχανικές εγκαταστάσεις 

καθαρισμού εμπορικών οχημάτων, αυτοκινήτων, 

φορτηγών και ρυμουλκουμένων. 

 

Ιδανικά για χρήση στον τομέα των Οχημάτων και των 

Μεταφορών. 

Προϊόντα 



Dreumex Car Shampoo 
 

Το Dreumex Car Shampoo σχεδιάστηκε για τον καθαρισμό 

αυτοκινήτων. Είναι ουδέτερο σαμπουάν που προστατεύει το 

χρώμα, ιδιαίτερα φιλικό, δεν καταστρέφει το χρώμα, το κερί και 

τα λάστιχα.  

Χαρίζει λάμψη χωρίς στίγματα. 

 

Το Dreumex Car Shampoo είναι ιδανικό για χρήση με το χέρι ή 

με χρήση συσκευής υψηλής πίεσης σε συνδυασμό με βούρτσα. 

Το προϊόν αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μηχανικές 

εγκαταστάσεις πλυσίματος. 

 

Δοσολογία: 1:300-500 

pH: 7 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 5L 

 

Προϊόντα 



Dreumex Car Shampoo 
 

Προϊόντα 

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Όφελος 

Ενεργή αλλά και 

φιλική σύνθεση 

(χωρίς διαλύτες) 

Βαθυς ήπιος 

καθαρισμός 

Φιλικό προς το 

αυτοκίνητο, το κερί και 

το χρώμα 

Περιέχει συστατικά 

για ενυδάτωση και 

γαλακτωματοποίηση 

Βελτιωμένη απόδοση Γρήγορη δράση 

Ουδέτερο pH Ήπιο προϊόν Φιλικό προς τον χρήστη 

Υψηλής 

συμπύκνωσης 

Απαιτείται μικρή 

ποσότητα κατά την 

χρήση 

Οικονομική χρήση 



Dreumex Active Foam  
 

Το Dreumex Active Foam Cleaner είναι ένα ισχυρό 

καθαριστικό μέσο αφρού, κατάλληλο για την 

αφαίρεση συσσωρευμένης ακαθαρσίας σε εμπορικά 

οχήματα και φορτηγά. Τα βούρτσισμα δεν είναι 

απαραίτητο. Το προϊόν αυτό περιέχει ανθεκτικά στη 

διάβρωση συστατικά και βοηθά στην πρόληψη 

καταστροφής του χρώματος. 

 

Το Dreumex Active Foam Cleaner χρησιμοποιείται με 

συσκευή αφρού κα μετά από λίγα λεπτά ξεπλένεται 

με το λάστιχο και με καθαρό νερό. Για καλύτερα 

αποτελέσματα καθαρίζετε από κάτω προς τα επάνω. 

 

Δοσολογία: 1:20-50 

pH: 11,7 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 30L 

Προϊόντα 



Dreumex Foam Cleaner 
 

Προϊόντα 

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Όφελος 

Μοναδικός 

συνδυασμός 

συστατικών 

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό 

σε ισχυρή βρωμια 

Μεγάλη απόδοση 

Περιέχει συστατικά για 

ενυδάτωση και 

γαλακτωματοποίηση 

Διαλύει και διασπά την 

βρωμιά  

Επιπρόσθετη 

καθαριστική ισχύς 

Γρήγορη διείσδυση Η βρωμιά αντιμετωπίζεται 

γρήγορα 

Γρήγορος και εύκολος 

καθαρισμός 

Αφρός Όχι εξάτμιση 

Το προϊόν παραμένει στη 

θέση του 

Ασφαλές, χωρίς 

σπατάλη προϊόντος 

Εύκολη ανίχνευση 

υπολειμμάτων 

Περιέχει ενισχυτικά 

συστατικά αφρού 

Καλή απορρόφηση Δεν απαιτείται 

βούρτσισμα 



Τα προϊόντα Dreumex Solu Cleaner και Dreumex 

Solvent SL είναι ιδανικά για τον βαθύ καθαρισμό 

βιομηχανικών ελαίων (ορυκτελαίων) και βρωμιάς.  

 

Ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους τα 

προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το χέρι ή με 

εμβάπτιση σε πλυντήριο εργαλείων. 

 

Ιδανικό για χρήση στην Αυτοκίνηση, στις Κατασκευές 

και στην Τυπογραφεία. 

Προϊόντα 



Dreumex Solu Cleaner 
 

Το Dreumex Solu Cleaner είναι ένα ψυχρό καθαριστικό 

για τον καθαρισμό βιομηχανικών λαδιών, γράσσων και 

συσσωρευμένης βρωμιας. Οι γαλακτωματοποιητές που 

περιέχονται στο προϊόν εξασφαλίζουν τον πλήρη 

καθαρισμό ιδιαίτερα βρώμικων κινητήρων, μηχανών και 

εξαρτημάτων. 

 

Το Dreumex Solu Cleaner απορροφά τέσσερις έως πέντε 

φορές τον όγκο του σε λάδια, γράσα και βρωμιά. Το 

Dreumex Solu Cleaner χρησιμοποιείται με το χέρι και 

μετά τον καθαρισμό ξεπλένεται με καθαρό νερό. 

 

Δοσολογία: αδιάλυτο 

pH: δεν εφαρμόζεται 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 5L, 25L, 200L 

Προϊόντα 



Dreumex Solu Cleaner 
 

Προϊόντα 

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Όφελος 

Ουδέτερο, 

καθαριστικό με βάση 

διαλύτες 

Ιδανικό για 

ορυκτέλαια και λίπη 

Μεγάλη απόδοση 

Περιέχει 

γαλακτωματοποιητές 

Διασπά τις 

ακαθαρσίες 

Διαλυτό στο νερό 

Επιπρόσθετη 

καθαριστική ισχύς 

Εύκολο ξέβγαλμα 

Διαλύτες με σχετικά 

υψηλό σημείο 

καύσης 

Περιορισμένη 

ευφλεξιμότητα 

 

Βελτιωμένη ασφάλεια 

Μεγάλη ικανότητα 

απορρόφησης 

Απορροφά 4-5 φορές 

τον όγκο του 

Οικονομική χρήση 



Dreumex Solvent SL 
 

Το Dreumex Solvent SL είναι ένα ψυχρό καθαριστικό με 

βάση αποαρωματισμένους υδρογονάνθρακες. Κατάλληλο 

για καθαρισμό βιομηχανικών λιπαντικών, γράσσου και 

συσσωρευμένης βρωμιάς. Ιδανικό για χρήση με 

εμβάπτιση σε λουτρό και σε συστήματα καθαρισμού 

εξαρτημάτων. 

 

Λόγω της απουσίας γαλακτωματοποίησης, το Dreumex 

Solvent SL είναι ιδανικό για χρήση σε λουτρά με 

διαχωριστές λιπαντικού και νερού. Εάν είναι απαραίτητο 

στεγνώνετε μετά τη χρήση. 

 

Δοσολογία: Αδιάλυτο 

pH: δεν εφαρμόζεται 

Διαθέσιμες συσκευασίες: 30L, 200L 

Προϊόντα 



Dreumex Solvent SL 

Προϊόντα 

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Όφελος 

Ουδέτερο, 

καθαριστικό με βάση 

διαλύτες 

Ιδεώδες για 

ορυκτέλαια και λίπη 

Μεγάλη απόδοση 

Δεν περιέχει 

γαλακτωματοποιητές 

Αδιάλυτο στο νερό Ιδανικό για χρήση σε 

λουτρά εμβάπτισης και 

διαχωριστές ελαίου-

νερού 

Διαλύτες με σχετικά 

υψηλό σημείο 

καύσης 

Περιορισμένη 

ευφλεξιμότητα 

Βελτιωμένη ασφάλεια 

Περιέχει σχεδόν 

άοσμους διαλύτες 

Όχι δυσάρεστες ή 

δηλητηριώδεις οσμές 

Φιλικό προς το χρήστη 



Προϊόντα & εφαρμογές 

                    See assortment leaflet for more information. 



Τα καθαριστικά Dreumex Power Cleaners: 

 

Καθαριστικά προϊόντα μεγάλου εύρους χρήσης, μοναδικής 

σύνθεσης, υψηλής ποιότητας... 

 

…που προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις στην 

Αυτοκίνηση, στις Κατασκευές, στη Βιομηχανία, στις 

Μεταφορές & στην Τυπογραφεία… 

 

… υποστηριζόμενα από μια πρωτοπόρα εταιρία με 

ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και με μεγάλη φήμη για 

την ποιότητα και τις παραδόσεις της! 

 

Συμπέρασμα 


