
 
 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού, 
Απολύμανσης* και Προστασίας Επιφανειών 

 
Οικολογικά, και όμως Πανίσχυρα Καθαριστικά Υλικά 

 
Μήπως … 
 
… τα καθαριστικά που χρησιμοποιείτε δεν σας 
ικανοποιούν απόλυτα πάντα και παντού; 
… ακόμα και όταν ο καθαρισμός γίνεται φαινομενικά 
τέλειος, μένουν δυσάρεστες οσμές; 
… υποφέρουν τα μάτια, το δέρμα και το αναπνευστικό 
σας κάθε φορά που καθαρίζετε; 
… σας ανησυχούν οι ετικέτες απορρυπαντικών που 
έχουν σήμανση “ερεθιστικό”, “καυστικό” κτλ.; 
… σας ανησυχούν για την οικογένειά σας κάποιες 
μελέτες που λένε ότι οι καθαρίστριες πεθαίνουν πρόωρα; 
… ανησυχείτε για τυχόν τοξικά κατάλοιπα που αφήνουν 
τα καθαριστικά εκεί που παίζουν τα παιδιά σας; 
… το συνολικό κόστος όλων των καθαριστικών που 
καταναλώνετε κάθε μήνα σάς φαίνεται υπερβολικό; 
… νιώθετε ότι σπαταλάτε πολύ καθαριστικό υλικό για 
κάθε εφαρμογή καθαρισμού; 
… η ποσότητα νερού και χρόνου που ξοδεύετε για την 
καθαριότητα σας φαίνονται υπερβολικά; 
… έχετε κουραστεί με τη μεγάλη ποικιλία καθαριστικών, 
ένα για κάθε είδος εφαρμογής; 
… το καθαριστικό ή το απορρυπαντικό σας δεν αφρίζει 
σχεδόν καθόλου, επειδή το νερό περιέχει πολλά άλατα; 
… υπάρχουν λεκέδες που έχετε πιστέψει ότι δεν 
βγαίνουν με τίποτα και απλά ζείτε μαζί τους; 
… υπάρχουν ασπρίλες από άλατα και κοκκινίλες από 
σκουριά που νομίζετε ότι δεν καθαρίζονται; 
… υπάρχουν “ανεξίτηλοι” λεκέδες από αίμα, λάδια, 
μελάνια σε δάπεδα, ρούχα, σεντόνια εδώ και χρόνια; 
… σε στρώματα ή σαλόνια ή αλλού έχουν μείνει κυκλικοί 
“νερολεκέδες” από τον καθαρισμό παλιών ρύπων; 
… υπάρχουν επιφάνειες στο χώρο σας που έχουν 
διαβρωθεί ή ξεθωριάσει εξαιτίας κάποιων καθαριστικών; 
… υπάρχουν επιφάνειες που διαβρώνονται από τις 
καιρικές συνθήκες και θα θέλατε να τις προστατεύσετε; 
… λυπάστε να πετάξετε κάποια παλιά αντικείμενα που 
δεν είναι πια όμορφα επειδή λερωθεί πολύ; 
… τα ρούχα και τα λευκά είδη σας αντέχουν μόνο για λίγα 
χρόνια και μετά δεν είναι πια σαν καινούργια; 
… πρέπει να βάφετε τους τοίχους σας κάθε λίγα χρόνια, 
επειδή δεν μπορείτε να τους καθαρίσετε τέλεια; 
… σας στεναχωρεί το γεγονός ότι οι επιφάνειες 
λερώνονται ξανά σύντομα και θέλουν πάλι καθάρισμα; 
… η έντονη μυρωδιά καθαριστικών και απολυμαντικών 
υλικών συχνά σάς ενοχλεί ή σας προκαλεί αλλεργία; 
… θα προτιμούσατε να είχε απλά μια διακριτική μυρωδιά 
καθαριότητας και φρεσκάδας ο χώρος σας; 
… το νερό μέσα στο κύκλωμα της θέρμανσης είναι πολύ 
σκούρο και ανησυχείτε για πιθανή διάβρωση; 
… σε συσκευές και μηχανήματα που θερμαίνουν νερό 
αργεί πολύ να ζεσταθεί το νερό εξαιτίας των αλάτων; 
… ο απορροφητικός βόθρος σας δεν είναι πια αρκετά 
απορροφητικός και αναγκάζεστε να καλείτε το βυτίο; 
… οι αποχετεύσεις σας μυρίζουν άσχημα ή έχουν μέσα 
πολύ βρωμιά που θα θέλατε να διαλυθεί και να φύγει; 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Αν διαπιστώσατε ότι υπάρχει έστω και ένα από τα πιο πάνω 
ερωτήματα στο οποίο απαντάτε “ναι”, τότε αξίζει να ενημερωθείτε για 
τα πρωτοποριακά προϊόντα του ολοκληρωμένου συστήματος 
καθαρισμού, απολύμανσης και προστασίας επιφανειών FACTOR, 
που καλύπτει όλες τις ανάγκες καθαρισμού που μπορεί να έχει ένα 
μικρό διαμέρισμα ή ένα αυτοκίνητο μέχρι ένα μεγάλο παραθαλάσσιο 
ξενοδοχείο ή μία βαριά βιομηχανία. 
______________________________________ 
 
*Απολυμαντική δράση 
Τα καθαριστικά προϊόντα FACTOR, προς το παρόν τουλάχιστον, 
δεν διαθέτουν άδεια από τον ΕΟΦ για πώληση ως απολυμαντικά 
υλικά, αν και έχουν αποδεδειγμένα και πολύ καλές απολυμαντικές 
ιδιότητες εκτός από την ισχυρότατη καθαριστική τους δράση. 

Πρωτοποριακή Τεχνολογία Καθαρισμού FACTOR: 
∆ραστικότητα + Συμπύκνωση = Τέλειος Καθαρισμός 

 
Υπερσυμπυκνωμένα, οικολογικά και βιοδιασπώμενα προϊόντα, 
μη τοξικά, μη ερεθιστικά, μη διαβρωτικά, με ήπια και ευχάριστη 

οσμή. Ελεγμένα για αλλεργιογόνο και ερεθιστική δράση στο δέρμα. 
 

Πολύ οικονομικά, επειδή είναι υπερσυμπυκνωμένα 
 

3 σε 1 
Καθαρίζουν, απολυμαίνουν και προστατεύουν 
τις επιφάνειες από νέους ρύπους και διάβρωση. 

 
Μία αμιγώς ελληνική τεχνολογία από Έλληνες ερευνητές. 

 
100% Εγγύηση Ικανοποίησης Πελάτη 
Όσοι εμπιστεύονται στα προϊόντα του συστήματος FACTOR τις 
ανάγκες του καθαρισμού τους απολαμβάνουν τη γραπτή εγγύηση 
ικανοποίησης πελάτη. 
 
Ευρύ φάσμα εφαρμογών σε όλα τα είδη ρύπων 
Τα προϊόντα FACTOR είναι αποτελεσματικά σε όλα τα είδη 
οργανικών και ανόργανων ρύπων, ακόμα και σε πολύ δύσκολες 
εφαρμογές με ρύπους πολλών ετών: καμένα λίπη, λάδια, γράσα, 
χρώματα, μελάνια, δύσκολοι λεκέδες από αίμα, καφέ, κεράσια, 
κόκκινο κρασί, επικαθίσεις αλάτων, σκουριά, αιθάλη, καυσαέριο, ίχνη 
ελαστικών και παπουτσιών σε τοίχους, γκράφιτι, κόλλες κ.ά. 
 

   
 

Μία μυστική συνταγή, πολλά προϊόντα 
Σχεδόν όλα τα προϊόντα έχουν ως βάση την ίδια μοναδική χημική 
σύνθεση, η οποία είναι το αποτέλεσμα της πολυετούς έρευνας 
ομάδας Ελλήνων ερευνητών που κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 
στο ίδιο προϊόν τις ιδιότητες του απόλυτα οικολογικού και του 
εξαιρετικά δραστικού σε όλα τα είδη των ρύπων. 
 
Οφέλη και Πλεονεκτήματα 
Αποτελεσματικότητα: Καθαριότητα & Υγιεινή 
Προστασία και Συντήρηση Εξοπλισμού 
Ευκολία και Απλούστευση ∆ιαδικασιών 
Ασφάλεια κατά τη Χρήση χωρίς Προστατευτικά Μέσα 
Οικονομία Προϊόντος, Νερού και Ενέργειας 
Προστασία του Περιβάλλοντος 
Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο www.sts.gr/factor. 
 
Πεδία Εφαρμογής ανά Κλάδο Αγοράς 
Στο www.sts.gr/factor παρουσιάζονται αναλυτικά πολλές εφαρμογές 
των καθαριστικών FACTOR. ∆είτε μερικά παραδείγματα: 
∆άπεδα, αρμοί πλακιδίων, τοίχοι, τζάμια, ανοξείδωτα, χρώμια, ξύλο, 
δέρμα, πλαστικά, μωσαϊκό, μάρμαρο, μηχανολογικός εξοπλισμός, 
αεραγωγοί, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, κουζίνα και φούρνος, 
απορροφητήρες, χοάνες εξαερισμού, κλιματιστικά μηχανήματα, 
κάδοι απορριμμάτων, δίκτυα αποχέτευσης, ύδρευσης, θέρμανσης, 
ψύξης, πισίνες, ιματισμός ξενοδοχείων, χαλιά και μοκέτες, τέντες, 
σαλόνια σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μηχανουργεία, βιομηχανίες, 
κτίρια, φούρνους, ζαχαροπλαστεία, νοσοκομεία, σχολεία, pet shops, 
εκκλησίες, συνεργεία και πλυντήρια αυτοκινήτων, σκάφη και πλοία, 
αεροσκάφη, ναυπηγεία, ιχθυόσκαλες, λαϊκές αγορές κ.ά. 
 

   
 
∆ίκτυο Αντιπροσώπων και Συνεργείων Καθαρισμού  
Το δίκτυο καλύπτει όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελείται από 
επαγγελματίες που έχουν λάβει πλήρη εκπαίδευση στα προϊόντα του 
συστήματος FACTOR, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται 
στα πολλά διαφορετικά είδη εφαρμογών τους, ανάλογα με τις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που θέλει να καθαρίσει, να 
απολυμάνει, να προστατεύσει και να συντηρήσει ο κάθε πελάτης. 
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Τα Προϊόντα του Συστήματος FACTOR 
 
Τρεις κατηγορίες προϊόντων 
Για την διευκόλυνση των καταναλωτών, τα προϊόντα FACTOR 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τη συμπύκνωσή τους, 
τη δυσκολία των ρύπων και τον τρόπο εφαρμογής τους: 
FACTOR: Υπερσυμπυκνωμένα προϊόντα, για πολύ δύσκολους 
ρύπους ή για χρήση με μεγάλη αραίωση 
FACTOR 105: Λιγότερο συμπυκνωμένα προϊόντα, για δύσκολους 
ρύπους ή για χρήση με μικρότερη αραίωση 
FACTOR 150: Προϊόντα για καθαριότητα συντήρησης, για άμεση 
χρήση χωρίς αραίωση, συνήθως με ψεκασμό 
 
Καθαριστικά Επιφανειών 
FACTOR HRCF  
Καθαριστικό Υγρό για Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
(Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, Καφετέριες, Βιομηχανία Τροφίμων) 
FACTOR HRCF 105  
για ∆ύσκολους Ρύπους και Συντήρηση στους πιο πάνω χώρους  
FACTOR EDIFICE  
Καθαριστικό, Απολυμαντικό & Προστατευτικό Επιφανειών για Κτίρια 
FACTOR EDIFICE 105  
για ∆ύσκολους Ρύπους και για Καθημερινή Χρήση 
FACTOR EDIFICE 150  
Καθαριστικό Επιφανειών για Καθημερινή Χρήση 
FACTOR MV  
Καθαριστικό Υλικό για Μηχανήματα & Οχήματα 
FACTOR MV 105  
Καθαριστικό Υλικό για ∆ύσκολους Ρύπους και Συντήρηση για 
Μηχανήματα και Οχήματα 
FACTOR ANIMAL 
Καθαριστικό και Απολυμαντικό Υγρό για Χώρους ∆ιαβίωσης Ζώων 
FACTOR ANIMAL 105  
για ∆ύσκολους Ρύπους και Συντήρηση για Χώρους ∆ιαβίωσης Ζώων 
 
Απορρυπαντικά για Πλύσιμο στο Χέρι ή σε Πλυντήριο 
FACTOR LAUNDRY  
Οικολογικό Συμπυκνωμένο Υγρό Καθαριστικό-Απορρυπαντικό για 
Ρούχα, Ιματισμό, Ταπετσαρίες, Υφάσματα και ∆έρματα 
FACTOR CARPET  
Καθαριστικό-Απορρυπαντικό για Χαλιά, Μοκέτες κ.ά. Είδη με Πέλος 
FACTOR DISHWASH  
Υγρό για το Πλύσιμο Πιάτων & Σκευών σε Πλυντήριο ή στο Χέρι 
 
Καθαριστικά ∆ικτύων & Εγκαταστάσεων Νερού & Αποβλήτων 
FACTOR AQUA  
για το Νερό, για την Προστασία των Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
FACTOR SCALE  
Οικολογικό Καθαριστικό ∆ιάσπασης Αλάτων 
FACTOR DRAIN  
Υγρό Καθαρισμού & Συντήρησης Αποχετευτικών ∆ικτύων 
 
Συσκευασίες 
πλαστικό δοχείο 250ml με ή χωρίς ψεκαστήρι 
πλαστικό δοχείο 500ml με ή χωρίς ψεκαστήρι 
πλαστικό δοχείο 1 λίτρου με ή χωρίς ψεκαστήρι 
πλαστικό δοχείο 5 λίτρων 
πλαστικό δοχείο 20 λίτρων με ή χωρίς βρυσάκι SMART TAP 
πλαστικό βαρέλι 120 λίτρων 
πλαστική δεξαμενή 600 λίτρων, διαβαθμισμένη 
πλαστική δεξαμενή 1.000 λίτρων, διαβαθμισμένη 
Επίσης, υπάρχει το FACTOR POCKET, σε πλαστικό δοχείο 120ml 
με ψεκαστήρι, ιδανικό για την τσέπη, την τσάντα, το αυτοκίνητο, 
κατάλληλο και για διαφημιστικό δώρο. 
 
Κενές Συσκευασίες 
Για τη διανομή των υλικών από μεγάλες συσκευασίες σε μικρότερες, 
ή για την αραίωση του υλικού και τη μετάγγισή του σε περισσότερες 
μεγάλες συσκευασίες, παρέχονται κενές συσκευασίες μαζί με τα 
προϊόντα, αν αυτό ζητηθεί από τον πελάτη. 
 
Αραιωμένα υλικά 
Τα προϊόντα διατίθενται και σε αραιωμένη μορφή για μεγαλύτερη 
οικονομία στη χρήση τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα 
ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, όπου οι υπάλληλοι έχουν την 
τάση να ρίχνουν μεγάλη ποσότητα καθαριστικού, αγνοώντας την 
οδηγία να κάνουν οικονομία επειδή είναι υπερσυμπυκνωμένο. 

Οικονομικές Πολυσυσκευασίες και Πακέτα Προσφορών 
Αν για πρακτικούς λόγους θέλετε πολλές μικρές συσκευασίες από 
διάφορα υλικά της επιλογής σας, τότε μπορείτε να παραγγείλετε τις 
τυποποιημένες οικονομικές πολυσυσκευασίες ή τα πακέτα 
προσφορών σε χαρτοκιβώτια. Αυτό ισχύει για όλα τα μικρά μεγέθη 
από το FACTOR POCKET έως το δοχείο των 5 λίτρων. 
 

   
 
Βοηθητικά Σύνεργα για πιο Αποτελεσματικό Καθαρισμό  
 Βουρτσάκια με σκληρή και μαλακή τρίχα 
 Σφουγγάρι & χαρτί κουζίνας 
 Πανί Σουηδίας με μικροΐνες 
 Πανί Καναδά Euroscrubby με σκληρές ίνες σαν σύρμα 
 Γόμα καθαρισμού 
 Πλαστική αντλία ψεκασμού 
 
Τιμοκατάλογος για ιδιώτες, επαγγελματίες και μεταπωλητές 
Υπάρχει αναλυτικός τιμοκατάλογος στο www.sts.gr/factor. 
 

   
 
Πληροφορίες Κατανάλωσης 
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την πολύ 
μικρή κατανάλωση των υπερσυμπυκνωμένων και πολύ οικονομικών 
προϊόντων του συστήματος FACTOR: 
 ∆άπεδο κατοικίας 100 τ.μ.:  
περίπου 15-20ml ανά σφουγγάρισμα (με 1 ή 2 αλλαγές νερού) 

 ∆άπεδο πολυσύχναστου εμπορικού καταστήματος 100 τ.μ.:  
περίπου 30-40ml ανά σφουγγάρισμα (με 1 ή 2 αλλαγές νερού) 

 ∆άπεδο κουζίνας εστιατορίου 100 τ.μ.:  
15-20ml ανά σφουγγάρισμα (με 3 ή 4 αλλαγές νερού) 

 Τζάμια 100 τ.μ. σε βιτρίνες καταστημάτων:  
10-15ml για καθημερινό καθάρισμα επί μία εβδομάδα 

 Μηχανήματα συνολικής επιφάνειας 10 τ.μ. με πολλή μουτζούρα:  
100-200ml 

 100 κιλά ιματισμός ξενοδοχείου: 500-1000ml 
 1 πλύση σε οικιακό πλυντήριο ρούχων των 5kg: 25-50ml 
 Σε οικιακό πλυντήριο πιάτων: 

1-2ml ανά λίτρο νερού (καταργεί και το στεγνωτικό λαμπρυντικό) 
 

   
 
Προτεινόμενες Αραιώσεις 
Οι πιο κάτω αραιώσεις των προϊόντων FACTOR είναι ενδεικτικές:  
 ∆άπεδα, με μηχάνημα καθαρισμού μωσαϊκών: 1:500 έως 1:200 
 ∆άπεδα, χωρίς μηχάνημα καθαρισμού: 1:250 έως 1:100 
 Τζάμια και άλλες λείες επιφάνειες: 1:100 
 Τοίχοι, μάρμαρα, είδη υγιεινής: 1:150 έως 1:50 
 Επιφάνειες σε χώρους δημόσιας χρήσης: 1:100 έως 1:50 
 Μηχανολογικός εξοπλισμός: Από 1:100 έως 1:10 ή και χωρίς 
καμία αραίωση, για πολύ δύσκολους ρύπους. 
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