
 Mineral ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.  

Ολξκληοωμέμεπ λύρειπ για ςημ ζσθξπξιία 



Η ΜΙΝΕΡΑΛ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Ε. νεκίμηρε ςημ πξοεία ςηπ ςξ 

1976. Από ςημ αουή ρσμεογαρςήκαμε με ποωςξπόοξσπ εςαιοείεπ 

ρςξμ ςξμέα ςηπ ζσθξπξιίαπ. ήμεοα αμςιποξρωπεύξσμε ςιπ: 

 

*Sopura (ενειδικεσμέμα απξοοσπαμςικά, απξλσμαμςικά, λιπαμςικά) 

*World Minerals (γη διαςόμωμ – ποξϊόμςα Celite) 

*Norit (ενεπγόρ άνθπακαρ) 

*Albemarle (επεξεπγαςία νεπού) 
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*Επίςηρ διακινούμε: 
• κασρςικά αλκάλια 

• ξνέα (ξογαμικά και αμόογαμα) 

• υλωοιξύυξ αρβέρςιξ  

 

*Και παπάγουμε: 
• απξοοσπαμςικά (επαγγελμαςικά και βιξμηυαμικά) 

• απξλσμαμςικά (ειδικώμ εταομξγώμ και γεμικήπ υοήρηπ)  
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 Οι εγκαςαρςάρειπ ςηπ ΜΙΝΕΡΑΛ Α.Ε. (απξθήκη και 

εογξρςάριξ παοαγωγήπ απξοοσπαμςικώμ-απξλσμαμςικώμ) 

ρςεγάζξμςαι ρε ιδιόκςηςξ υώοξ 2000 ς.μ. και βοίρκξμςαι ρςημ 

Μάμδοα Αςςικήπ ρε ξικόπεδξ 10 ρςοεμμάςωμ. 

 Σα γοατεία ςηπ εςαιοείαπ ρςεγάζξμςαι ρε ιδιόκςηςξ υώοξ 

ρςημ Καλλιθέα.  

           Οι διακιμήρειπ ςωμ ποξϊόμςωμ μαπ  εμςόπ Αςςικήπ γίμξμςαι 

με δικά μαπ τξοςηγά. 
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*Εμςξπίζξσμε αδσμαμίεπ και ποξςείμξσμε βελςιώρειπ 

(παοακξλξύθηρη – βελςιρςξπξίηρη - έλεγυξπ CIP και  

διαδικαριώμ καθαοιρμξύ όληπ ςηπ παοαγωγήπ)  

 

*Οι ποξςάρειπ μαπ είμαι ξικξμξμικά επωτελείπ για ςξσπ 

ρσμεογάςεπ μαπ (ξικξμξμική μελέςη αμςίρςξιυωμ 

ποξςάρεωμ) 
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Οι ρσμεογάςεπ μαπ είμαι όμιλξι όπωπ:  

*Αθημαϊκή Ζσθξπξιία 

 

*Carlsberg group  

 

*Ελλημική Ζσθξπξιία Αςαλάμςηπ (Stella Artois, Berlin) 

 

ςξσπ ξπξίξσπ παοέυξσμε ξλξκληοωμέμεπ λύρειπ ρςημ 

επενεογαρία ςξσ ποξϊόμςξπ ςξσπ, καθώπ και ρςξμ καθαοιρμό 

και ςημ απξλύμαμρη ςωμ εγκαςαρςάρεώμ ςξσπ. 
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*Ζσθξβοαρςήοιξ (καθαοιρμόπ - απξλύμαμρη) 

*Ζύμωρη ( καθαοιρμόπ - απξλύμαμρη) 

*Φίλςοα (επενεογαρία ποξϊόμςξπ και καθαοιρμόπ) 

*Εμτιαλωςήοιξ (καθαοιρμόπ - απξλύμαμρη, 

επενεογαρία μεοξύ, λίπαμρη ςαιμιώμ) 

*Επενεογαρία μεοξύ  
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Πλήοηπ ρειοά ποξϊόμςωμ: 

*Αμςιδιαβοωςικά ποξϊόμςα 

*Αλγξκςόμα ποξϊόμςα 

*Αταλαςωςικά ποξϊόμςα 

 

*Έλεγυξπ biofilm ρε εμαλλάκςεπ θεομόςηςαπ 
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*Sopura (ενειδικεσμέμα απξοοσπαμςικά, 

απξλσμαμςικά, λιπαμςικά) 

 

*World Minerals (γη διαςόμωμ – ποξϊόμςα 

Celite) 

 

*Albemarle (Stabrom 909 biocide για 

βιξμηυαμική επενεογαρία μεοξύ) 

 

*Norit (εμεογόπ άμθοακαπ) 
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*Ιδούθηκε ςξ 1946 

*Αμενάοςηςη εςαιοεία 

*Κεμςοικά γοατεία ρςξ Βέλγιξ 

*6 εογξρςάρια παοαγωγήπ παγκξρμίωπ 

*25 απξθήκεπ παγκξρμίωπ 

*Παοξσρία ρε 70 υώοεπ παγκξρμίωπ 

*Παγκξρμίωπ γμωρςή ωπ ειδικόπ: 

* ςξμ καθαοιρμό και ςημ απξλύμαμρη βιξμηυαμιώμ 

* ςημ επενεογαρία μεοξύ 

 

   





*Παγκόρμια εςαιοεία ενόοσνηπ βιξμηυαμικώμ ξοσκςώμ 

*Μεγαλύςεοξπ παοαγωγόπ βξηθηςικώμ διήθηρηπ 

παγκξρμίωπ 

*Ολξκληοωμέμη γκάμα ποξϊόμςωμ για κάθε απαίςηρη 

*Σημ εμπιρςεύεςαι ςξ μεγαλύςεοξ μέοξπ ςωμ ελλημικώμ 

ζσθξπξιείωμ 

 

 

 

Πιρςξπξίηρη  

καςαλληλόςηςαπ  FCC 



*Παγκόρμιξπ ηγέςηπ ρςημ αμάπςσνη, παοαρκεσή και εμπξοία 
ενειδικεσμέμωμ υημικώμ 

 

*Εμπξοεύεςαι ςεοάρςιξ εύοξπ υημικώμ για πξλλξύπ ςξμείπ: 
παοαρκεσή ηλεκςοξμικώμ, ξικξδξμικά σλικά, εναοςήμαςα 
ασςξκιμήςξσ, σλικά ρσρκεσαρίαπ, αγοξυημικά, επενεογαρία 
μεοξύ. 

 

*Παοξσρία ρε 100 υώοεπ παγκξρμίωπ.  

 



Πιρςξπξίηρη  

καςαλληλόςηςαπ  FCC 

*Κεμςοικά γοατεία ρςημ Ολλαμδία 

*Η Norit παοάγει εμεογό άμθοακα εδώ και έμαμ αιώμα  

*Έυει αμαπςύνει πάμω από 150 ςύπξσπ εμεογξύ άμθοακα για κάθε 

πιθαμή εταομξγή 

*Ποξμηθεύει με ποξϊόμςα: 

*Βιξμηυαμίεπ ςοξτίμωμ-πξςώμ 

*Φαομακξβιξμηυαμίεπ 

*Βιξμηυαμίεπ υημικώμ 

*Πάμω από ςξ 9% ςξσ παγκόρμιξσ πληθσρμξύ πίμει μεοό 

τιλςοαοιρμέμξ από ςημ Norit!  

 

 

  



*Κασρςική ρόδα (NaOH) 

*Κασρςικό κάλιξ (KOH) 

*Χλωοιξύυξ αρβέρςιξ (CaCl2) 

*Νιςοικό ξνύ (HNO3) 

*Φωρτξοικό ξνύ (H3PO4) 
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*Απξλσμαμςικό gel υεοιώμ (HACCP) 

*Καθαοιρςικά - απξλσμαμςικά ειδικώμ 

εταομξγώμ(HACCP) 

*Καθαοιρςικά – απξλσμαμςικά επιταμειώμ-

δαπέδωμ (HACCP) 
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 Μεςά από 35 υοόμια εμπειοιώμ ρςξμ κλάδξ ςηπ 

ζσθξπξιίαπ, είμαρςε ρε θέρη μα εμςξπίζξσμε και μα 

σπξρςηοίζξσμε ςιπ αμάγκεπ ραπ δίμξμςαπ πάμςα ςιπ πιξ 

ωτέλιμεπ λύρειπ ρςα πλαίρια λειςξσογίαπ ςηπ μξμάδαπ ραπ. 

 Mξιοαζόμαρςε μαζί ραπ ςημ διάθερή μαπ για διαοκή 

βελςίωρη και εμημέοωρη ρε όλξσπ ςξσπ ςξμείπ εμδιατέοξμςόπ 

ραπ.   

Mineral ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.  


