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Ι. Ζεόλιθος 

 Κύρια χαρακτηριστικά 
• Αργιλοπυριτικό ορυκτό 

• Ποικιλία κρυσταλλογραφικών δομών και σύστασης 

• Εξαιρετικές προσροφητικές και ιοντοανταλλακτικές ιδιότητες 

• Ευρύ πεδίο δυνατοτήτων απομάκρυνσης στοιχείων όπως : 
• Ρύπων  και 

• Χημικών Υπολειμμάτων από γεωργικές εργασίες 
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Ζεόλιθος - Μηχανισμός 
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Χημική Απεικόνιση Ζεόλιθου 
 

 

 

Κλινοπτιλόλιθος ή κλινοπτιλολίτης: 

 

(Na,K)6[(AlO2)6(SiO2)30] · 24H2O 
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Ζεόλιθος και προσροφητικότητα 
 

Το σύνολο των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του ζεόλιθου του προσδίδουν μία 
εξαιρετική προσροφητική και ιοντοανταλλακτική ικανότητα. 

Στην πράξη αυτό σημαίνει:  

 -Δέσμευση κατιόντων βαρέων μετάλλων 

 -Δράση σαν “builder” απομάκρυνσης στοιχείων επιβαρυμένου αρνητικά φορτίου 
επιφανείας  
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ΙΙ. Σάπωνας Ελαιολάδου 

 Κύρια χαρακτηριστικά 
 

• Σαπωνοποιημένο λιπαρό οξύ ελαιολάδου (sodium olivate) 

 

• Φυσικό καθαριστικό και Μικροβιοκτόνο  

 

• Απαραίτητο στην χρήση ιδιαίτερα στην τρέχουσα επιδημιολογική περίοδο που διανύουμε 
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Σάπωνας και Ζεόλιθος 

Ο συνδυασμός των δύο συστατικών: 
 

• Μεγιστοποιεί την καθαριστική δράση του προϊόντος 

 

• Διατηρεί τον φυσικό του χαρακτήρα 
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ΙΙΙ. Pistacia Lentiscus Gum Mastic Chios – 
Μαστίχα Χίου 

Φυσικό συστατικό 
 

Αντιβακτηριδιακές ιδιότητες 
 

Μικροβιοκτόνο  
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Χημικές Αναλύσεις / Πιστοποιητικά  1 από 3 
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Χημικές Αναλύσεις / Πιστοποιητικά 2 από 3 
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Χημικές Αναλύσεις / Πιστοποιητικά 3 από 3 
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Χημικές Αναλύσεις / Εντοπισμός Μικροβίων κ άλλων 
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ZeoliteClean – Εμπορική εικόνα A’ 
 Ζεόλιθος: Ορυκτό 
 Σάπων: Αγνό και φυσικό 
 Μαστίχα: οι ιδιότητές αναγνωρισμένες από διεθνής οργανισμούς όπως του 

Βρετανικού Οργανισμού Φαρμάκων 
Επίσης: 
– Φυσικό προϊόν σε συσκευασίες των 30ml spray για 7,5κλ πλύσεων, των 300ml για 

75κλ πλύσεων / των 4lt / των 20lt σε ασκό με βρυσάκι και σε βαρέλι των 216lt 
– Χωρίς επισήμανση *επόμενη διαφάνεια κατά CLP** καθώς το μείγμα ΔΕΝ έχει ταξινομηθεί 

ως επικίνδυνο, ΔΕΝ περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που να ταξινομούνται ως 
επικίνδυνες και ΔΕΝ έχει εκρηκτικές ιδιότητες. 

– Λεπτομέρειες : 
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_introductory_el.pdf/13f88
bdf-e0e8-4ecd-a69f-bb1941005976 

 Ελληνικό προϊόν     **ECHA : EUROPEAN CHEMICALS AGENCY 
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ZeoliteClean –  
Λεπτομέρειες για επισήμανση CLP 
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ZeoliteClean – Εμπορική εικόνα B’ 
Καταχώρηση του ZeoliteClean  

από την εταιρεία κατοχής των δικαιωμάτων του  
στο Ε.Μ.Χ.Π. 

 

Απάντηση ΕΜΧΠ: 
Σε απάντηση του από 30/8/2018 8:36:21 πμ μηνύματός σας, σχετικά με την καταχώριση προϊόντων της 
εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΜΟΝ ΙΚΕ στο Ε.Μ.Χ.Π., σας γνωρίζουμε ότι από την Υπηρεσία μας έχουν 
παραληφθεί και εισαχθεί στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων, οι ηλεκτρονικές φόρμες με τα στοιχεία 
των προϊόντων που μας αποστείλατε. Παρακάτω αναγράφονται τα εγγεγραμμένα προϊόντα της εταιρείας 
σας: 
Εμπορική Ονομασία Προϊόντος (Product Name) 
ZEOLITE CLEAN  
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Β’ 
Αν. Τσόχα 16, 115 21 ΑΘΗΝΑ 
E-mail: emxp@gcsl.gr 
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ZeoliteClean Spray 30ml ZeoliteClean1000ml 

www.zeoliteclean.com 

30 μλ με 220 ψεκασμούς! 

Αντιστοιχεί σε πλύσεις 

ίσες με 7,5κλ φρούτων - 

λαχανικών 

4ml ανά 1000μλ νερού! 

..αντιστοιχεί σε πλύσεις 

ίσες με 250κλ φρούτα - 

λαχανικά 

Καθαριστικό Σκεύασμα 
για Φρούτα, Λαχανικά 
με βάση : τον Ζεόλιθο, 
την Μαστίχα Χίου και 
το Αγνό πράσινο 
Σαπούνι Ελαιολάδου! 

http://www.zeoliteclean.com/
http://www.zeoliteclean.com/


ΧΡΗΣΙΜΑ & ΑΛΛΑ 
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4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ του ZeoliteClean στην Κουζίνα για την πλύση των Φρούτων ή Λαχανικών  

http://www.zeoliteclean.com/


ΧΡΗΣΙΜΑ & ΑΛΛΑ 
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5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ του ZeoliteClean σε βιομηχανίες μεταποίησης Φρούτων ή Λαχανικών  

http://www.zeoliteclean.com/
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Δείτε επίσης τα πιο κάτω χρήσιμα για εσάς link : 
 

https://www.zeoliteclean.com/el/pistopoiitika/pistopoiitika-a-ylon/ 

 

https://www.zeoliteclean.com/zeolite/wp-
content/uploads/2020/05/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%

CE%AF%CF%87%CE%B1%CF%821.jpg 

 

https://www.zeoliteclean.com/zeolite/wp-content/uploads/2020/11/English_analysis.pdf 

 

www.zeoliteclean.com  
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 

Είμαι στη διάθεσή σας για μία κατ ιδίαν συνάντηση. 

Με εκτίμηση 

Ανέστης Σαμαράς 

Τ: 6999214092 - 2384023071  
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