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Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ 
γαιαθηνβηνκεραλία 

 



Πνηνί είκαζηε 

Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. 
Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα 
ηεο γαιαθηνβηνκεραλίαο. Αληηπξνζωπεύνπκε ηελ εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία 
Laboratories ANIOS θαη παξάιιεια παξάγνπκε θαη δηαθηλνύκε ηα δηθά 
καο επαγγεικαηηθά θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά. 

 

o Αληηπξνζώπεπζε - Laboratories ANIOS 

o Παξαγωγή   

       - Απνξξππαληηθά (βηνκεραληθά θαη επαγγεικαηηθά)  

       - Απνιπκαληηθά (εηδηθώλ εθαξκνγώλ θαη γεληθήο ρξήζεο) 

o Γηαθίλεζε πξώηωλ πιώλ   

       - Καπζηηθά αιθάιηα 

       - Ομέα (νξγαληθά θαη αλόξγαλα)  
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Πνπ βξηζθόκαζηε 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ΜΙΝΔΡΑΛ Α.Δ. (απνζήθε θαη εξγνζηάζην 
παξαγωγήο απνξξππαληηθώλ-απνιπκαληηθώλ) ζηεγάδνληαη ζε 
ηδηόθηεην ρώξν 2000 η.κ. θαη βξίζθνληαη ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο ζε 
νηθόπεδν 10 ζηξεκκάηωλ. 

 Σα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ζηεγάδνληαη ζε ηδηόθηεην ρώξν 
ζηελ Καιιηζέα.  

              Οη δηαθηλήζεηο ηωλ πξνϊόληωλ καο  εληόο Αηηηθήο γίλνληαη 
κε δηθά καο θνξηεγά. 
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Ση θάλνπκε γηα εζάο 

 
o  Δληνπίδνπκε αδπλακίεο θαη πξνηείλνπκε βειηηώζεηο 
(παξαθνινύζεζε – βειηηζηνπνίεζε - έιεγρνο CIP θαη  
δηαδηθαζηώλ θαζαξηζκνύ όιεο ηεο παξαγωγήο) 

 

o  Οη πξνηάζεηο καο είλαη νηθνλνκηθά επωθειείο γηα 
ηνπο ζπλεξγάηεο καο (νηθνλνκηθή κειέηε αληίζηνηρωλ 
πξνηάζεωλ) 
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Οη ζπλεξγάηεο καο 
Οι σσνεργάτες μας είναι όμιλοι όπως: 

 

•  ΓΔΛΣΑ ΑΒΔΔ 

 

• ΦΑΓΔ ΑΔ   

 

• ΔΒΓΑ ΑΔ  

 

• ΑΓΝΟ ΑΔ   

 

• ΜΔΒΓΑΛ ΑΔ   

 

• ΟΛΤΜΠΟ ΑΔ 

    

•  ΓΩΓΩΝΗ ΑΔ 

  

•  ΣΤΡΑ ΑΔ 
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Οη ζπλεξγάηεο καο 

 

 

o  Ο θαηάινγνο ηωλ ζπλεξγαηώλ καο εθηείλεηαη ζε όιε ηελ 
Διιάδα θαη ζε όια ηα ζηάδηα παξαγωγήο γαιαθηνθνκηθώλ 
πξνϊόληωλ (θάξκεο - ζηαζκνί γάιαθηνο - βηνκεραλίεο), ζηνπο 
νπνίνπο παξέρνπκε νινθιεξωκέλεο ιύζεηο ζηνλ θαζαξηζκό 
θαη ηελ πγηεηλή ηωλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπο.   
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Οη ιύζεηο αθνξνύλ 

o ύζηεκα θαζαξηζκνύ CIP 

o Απνζήθεπζε λωπνύ γάιαθηνο (ζηιό) 

o Κνξπθνιόγνη – νκνγελνπνηεηέο 

o Παζηεξηωηέο  

o Δκθηαιωηηθέο κεραλέο 

o Καινύπηα ηπξηώλ  

o ηαζκνί παξαιαβήο γάιαθηνο 

o Βπηία κεηαθνξάο γάιαθηνο 

o Φάξκα (ακειθηηθέο κεραλέο - Παγνιεθάλεο - πγηεηλή ζηάβινπ 
- απνιύκαλζε ζθεπώλ, πεηζεηώλ, θηι γηα ηελ πγηεηλή ηωλ 
δώωλ) 
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ύζηεκα θαζαξηζκνύ CIP 
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Clean In Place (CIP) 

 

ύζηεκα θαζαξηζκνύ CIP 

Mineral 

Αλκαλικό 
προϊόν 

Όξινο 
προϊόν  

Νερό 
Απολυμα

ντικό  
προϊόν 

Βυτία  
Δεξ /νεσ 
αποθή 
κευςησ  

-Κορυφολόγοι, ομογενοποιητέσ 
-Παςτεριωτέσ 
-Εμφιαλωτικέσ μηχανέσ  
-Καλοφπια τυριών 
 



ηαζκνί παξαιαβήο γάιαθηνο 

Γηαζέηνπκε νινθιεξωκέλε ζεηξά πξνϊόληωλ γηα όια ηα ζηάδηα 
απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο γάιαθηνο.    
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Φάξκα 
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Πξνϊόληα γηα: 

 

o Ακειθηηθέο κεραλέο 

o Παγνιεθάλεο 

o Απνιύκαλζε ζθεπώλ, πεηζεηώλ θηι  

o Τγηεηλή ηωλ δώωλ θαη ζηάβινπ  

Φάξκα 
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Οη εηαηξείεο καο 

 

Ο ζπλεξγάηεο καο – Παγθνζκίνπ εκβέιεηαο εηαηξεία –  

 

 

o Laboratories ANIOS (εμεηδηθεπκέλα  

απνξξππαληηθά - απνιπκαληηθά) 
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o Κεληξηθά γξαθεία ζηε Γαιιία  

o Παξνπζία ζε πάλω από 90 ρώξεο 

o Οη άλζξωπνη ηεο Laboratories Anios θαηαπνιεκνύλ 

 ηα κηθξόβηα πάλω από έλα αηώλα 

o Παγθνζκίωο γλωζηή ωο εηδηθή ζηνλ θαζαξηζκό  

θαη ζηελ απνιύκαλζε βηνκεραληώλ 
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Πξώηεο ύιεο 

 

o Καπζηηθή ζόδα    (ΝαΟΗ) 

o Καπζηηθό θάιην    (ΚΟΗ) 

o Νηηξηθό νμύ         (ΗΝΟ3) 

o Φωζθνξηθό νμύ   (Η3ΡΟ4) 

o Τδξνριωξηθό νμύ (HCL) 

o Τπεξνμείδην ηνπ πδξνγόλνπ (Η2Ο2) 

o Υιωξηνύρν αζβέζηην (CaCl2)   
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Απνιπκαληηθά-θαζαξηζηηθά 
επαγγεικαηηθήο ρξήζεο 

o Απνιπκαληηθό gel ρεξηώλ (HACCP) 

o Καζαξηζηηθά – απνιπκαληηθά εηδηθώλ εθαξκνγώλ (HACCP) 

o Καζαξηζηηθά – απνιπκαληηθά επηθαλεηώλ – δαπέδωλ (HACCP) 
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Η δέζκεπζή καο 

 Μεηά από 35 ρξόληα εκπεηξηώλ ζηνλ θιάδν ηεο 
γαιαθηνβηνκεραλίαο, είκαζηε ζε ζέζε λα εληνπίδνπκε θαη λα 
ππνζηεξίδνπκε ηηο αλάγθεο ζαο δίλνληαο πάληα ηηο πην ωθέιηκεο 
ιύζεηο ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζαο. 

  

 Μνηξαδόκαζηε καδί ζαο ηελ δηάζεζή καο γηα δηαξθή 
βειηίωζε θαη ελεκέξωζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληόο 
ζαο.   

 

Mineral ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.  


