
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Chemistry & Engineering for a Sustainable Future 

Χημεία και Μηχανική για ένα Βιώσιμο Περιβάλλον  

Προϊόντα | Εξοπλισμός |Υπηρεσίες 



Ποιοι Είμαστε 

Η Εταιρία ENVIRONMENTAL CHEMICALS (ENVI-CHEM) ιδρύθηκε το 2008, από μία ομάδα 
επιστημόνων, μηχανικών, με σκοπό το εμπόριο σύγχρονων χημικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων και 
την παροχή υπηρεσιών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και επεξεργασίας νερού, που 
αντιμετωπίζουν οι εταιρίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Σήμερα, η εταιρία δραστηριοποιείται: 

 στην προμήθεια σύγχρονων χημικών προϊόντων και εξοπλισμού για την επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων, αέριων ρύπων, βιομηχανικού και πόσιμου νερού, 

 στο σχεδιασμό,την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
και αέριων ρύπων, 

 στη μελέτη και  στην  υλοποίηση ειδικών περιβαλλοντικών εφαρμογών, όπως είναι εγκαταστάσεις 
εξουδετέρωσης δυσάρεστων οσμών, καθαρισμού αγωγών, δεξαμενών χημικών προϊόντων, κλπ.   

 στην προμήθεια εξειδικευμένων Βιομηχανικών Καθαριστικών, Απορροφητικών Υλικών και 
Εξοπλισμού Περιορισμού Διαρροών,  

 
 

 σε μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Υγείας & Ασφάλειας και Ανάλυσης Επικινδυνότητας 
βιομηχανικών διεργασιών, εγκαταστάσεων (SEVESO), 

 στην προμήθεια προϊόντων αυτοκινήτου όπως Αντιψυκτικά, ADBLUE, Βιοκτόνο Πετρελαίου. 

Πριν από κάθε περιβαλλοντική ή/και άλλη εφαρμογή, τα στελέχη της εταιρίας μελετούν, σχεδιάζουν και 
προτείνουν στους συνεργάτες τους, τη βέλτιστη τεχνική και οικονομική  λύση, βασιζόμενη στα  σύγχρονα 
χημικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, τον αντίστοιχο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που διαθέτουν.  



 
1. Χημικά και Εξοπλισμός Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Αέριων Ρύπων 
Η εταιρία ENVI-CHEM με πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία της βιολογικής και φυσικοχημικής 
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, διαθέτει μεγάλη ποικιλία χημικών και βιοτεχνολογικών 
σκευασμάτων για την επεξεργασία διαφορετικού τύπου βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. Το είδος 
και ο τρόπος εφαρμογής τους εξειδικεύονται ανάλογα με τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά και τη 
σύσταση των προς επεξεργασία αποβλήτων.Τα χημικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα  περιλαμβάνουν: 
• Ανόργανα και Οργανικά Κροκιδωτικά, 
• Πολυηλεκτρολύτες (Ανιονικοί – Κατιονικοί), 
• Ρυθμιστές pH και Αντιαφριστικά, 
• Διαφορετικές ποικιλίες μικροοργανισμών, 
• Διαφορετικοί τύποι Ενεργού Άνθρακα. 
Ο ηλεκτρο-μηχανολογικός εξοπλισμός εφαρμογής των προϊόντων περιλαμβάνει: 
• Συστήματα Τυποποίησης και Δοσιμέτρησης Χημικών, 
• Ελαιοσυλλέκτες (Oil Skimmers) και Λασποσυλλέκτες, 
• Συστήματα Αφυδάτωσης Ιλύος, 
• Φίλτρα Απομάκρυνσης Αιωρούμενων Σωματιδίων και Ενεργού Άνθρακα 
• Διαχύτες Οξυγόνου και Ανεμιστήρες. 
 
Εξοπλισμός Επεξεργασίας Αέριων Ρύπων 
Για την επεξεργασία των αέριων ρύπων σχεδιάζονται και κατασκευάζονται συστήματα: 
• Υγρής Πλυντηρίδας 
• Φίλτρων Ενεργού Άνθρακα 
• Εξουδετέρωσης Οσμών  

 
 

2. Μικροοργανισμοί (Ένζυμα) και Θρεπτικά Συστατικά 
Για την έναρξη νέων ή/και την ενίσχυση υφισταμένων βιολογικών διαδικασιών επεξεργασίας υγρών και 
στερεών αποβλήτων η εταιρία ENVI-CHEM χρησιμοποιεί ποικιλία διαφορετικών μικροοργανισμών, 
που εφαρμόζονται για: 
• Τη διαλυτοποίηση και την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών από αντλιοστάσια, φρεάτια, βόθρους, 

λιμνοδεξαμενές υγρών αποβλήτων, κλπ., 
• Τη  βιο -ενίσχυση ενίσχυση υφισταμένων βιολογικών διεργασιών υγρών και στερεών αποβλήτων, 
• Τη βιο-αποικοδόμηση  υδρογονανθράκων (χλωριωμένων και μη) στο έδαφος και στο νερό.            



3. Χημικά Προϊόντα και Τεχνολογίες Εξουδετέρωσης Οσμών 

 
Η εταιρία χρησιμοποιεί διαφορετικά προϊόντα εξουδετέρωσης οσμών ,ανάλογα 
ένωσης,τα οποία μπορεί να εφαρμόζονται είτε απευθείας στην πηγή της οσμής ή/και στον αέρα, σε 
ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, σε αγωγούς και καμινάδες απαερίων.  
Οι εφαρμοζόμενες τεχνολογίες απόσμησης περιλαμβάνουν συστήματα: 
• Δοσιμέτρησης Ουσιών Απόσμησης απευθείας στα Υγρά Απόβλητα ή/και στην παραγόμενη Ιλύ 

της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, 
• Εκνέφωσης Ουσιών  απόσμησης σε υψηλή πίεσης 
• Διάχυσης Ατμού Ουσιών Απόσμησης 
• Απορρόφησης σε Υγρή Πλυντρίδα ή/και Προσρόφησης σε Ενεργό Άνθρακα. 

 
Τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα, όπως και τα προϊόντα εξουδετέρωσης των οσμηρών ενώσεων που
προκύπτουν, είναι απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

• Βιόφιλτρα με πληρωτικό υλικό.  

Οι δυσάρεστες οσμές αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή περιβαλλοντικών οχλήσεων και  καταγγελιών. 
Η εταιρία ENVI-CHEM σχεδιάζει και εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα εξουδετέρωσης οσμηρών 
ενώσεων, που μπορεί να πηγάζουν από την επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων, από 
βιομηχανικές και άλλες διεργασίες.   

     με το είδος της οσμηρής 

Τα εφαρμοζόμενα χημικά σκευάσματα εξουδετερώνουν τις οσμηρές ενώσεις με χημικές αντιδράσεις και 
διατίθενται σε υγρή μορφή και σε μορφή γέλης (gel), ανάλογα με το είδος και τις απαιτήσεις της 
περίπτωσης απόσμησης.  



4. Προϊόντα Επεξεργασίας Βιομηχανικού και Πόσιμου Νερού 
Η σωστή ποιότητα του νερού, που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές διεργασίες, είναι κρίσιμος 
παράγοντας για την ορθή λειτουργία τους, την καλή και μακροχρόνια χρήση λειτουργία του 
χρησιμοποιούμενου ηλεκτρο-              μηχανολογικού εξοπλισμού και την παραγωγή  ποιοτικών τελικών προϊόντων.  
Η εταιρία ENVI-CHEM με πολυετή εμπειρία στην επεξεργασία βιομηχανικού νερού διαθέτει μεγάλη 
ποικιλία χημικών προϊόντων όπως: 
• Αντικαθαλωτικά για την απομάκρυνση και την πρόληψη της δημιουργίας  επικαθίσεων αλάτων 

στους πύργους ψύξης και τους λέβητες θέρμανσης, 
• Αντιδιαβρωτικά για την αναστολή της διάβρωσης των υλικών κατασκευής, όπως είναι ο σίδηρος,    

o χαλκός και διάφορα κράματα μετάλλων, 
• Δεσμευτικά Οξυγόνου για την μείωση της διάβρωσης που προκαλεί το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό 

τροφοδοσίας συστημάτων παραγωγής ατμού, 
• Βιοκτόνα για  τον περιορισμό του βακτηριακού πληθυσμού και των βιολογικών επικαλύψεων σε 

συστήματα ψύξης νερού, 
• Διασπαρτικά για την αποφυγή της κατακρήμνισης σωματιδίων, όπως είναι τα άλατα, σε συστήματα 

επεξεργασίας νερού 
 
Επίσης σχεδιάζει και λειτουργεί συστήματα: 
• Αποσκλήρυνσης 
• Χλωρίωσης 
• Αντίστροφης Ώσμωσης  



 
6. Απορροφητικά Υλικά – Εξοπλισμός Περιορισμού Διαρροών     
Για την απορρόφηση λαδιών, καυσίμων και άλλων χημικών ουσιών που έχουν χυθεί και απλωθεί επάνω
στο νερό, στο έδαφος ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια, υπάρχει μεγάλη ποικιλία: 
• Απορροφητικών προϊόντων σε διαφορετικές μορφές, όπως σε σκόνη, σε πανιά, σε κυλίνδρους, κλπ., 
• Φραγμάτων για τον περιορισμό της διαρροής, 
• Παλετών Συλλογής Διαρροών, 
• Κάλυψης Φρεατίων την αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής στο δίκτυο ομβρίων.  

 
 

7. Προϊόντα για Οχήματα 
Για την προστασία του κινητήρα βενζίνης και πετρελαίου επιβατηγών και φορτηγών οχημάτων,
διατίθεται μεγάλη ποικιλία σύγχρονων προϊόντων, όπως:

 
 

• BIO-TREAT, ευρέως φάσματος αντι-βακτηριακό, μικροβιοκτόνο, σε καύσιμα Diesel και Bio-Diesel 
για την προστασία του συστήματος τροφοδοσίας του κινητήρα από φραξίματα μυκητολάσπης, 

• ADBLUE®, υψηλής καθαρότητας,για την ομαλή και την καλύτερη περιβαλλοντική λειτουργία 
κινητήρων Diesel τεχνολογίας EURO 4, EURO 5, EURO 6, 

• Αντιψυκτικά για την προστασία του συστήματος ψύξης του κινητήρα σε θερμοκρασίες μέχρι και 

• Αντιπαγωτικό καυσίμου Diesel  για την διατήρηση της ποιότητας του καυσίμου Diesel σε 
 χαμηλές  θερμοκρασίες και την προστασία του κινητήρα από φθορές. 

5. Χημικά Βιομηχανικά Καθαριστικά 
Η εταιρία ENVI-CHEM διαθέτει μεγάλη ποικιλία ειδικών χημικών καθαριστικών για την απορρύπανση 
επιφανειών από λάδια, λίπη, έλαια, μελάνια ακόμα και όταν αυτά έχουν διεισδύσει σε πορώδεις 
επιφάνειες, όπως το τσιμέντο ή/και έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα επάνω στις 
επιφάνειες αυτές. 
Τα καθαριστικά προϊόντα βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στη βιομηχανία εκτυπώσεων, σε μονάδες 
διαχείρισης πετρελαϊκών προϊόντων, λαδιών ορυκτής και φυσικής προέλευσης. 
 



8. Περιβαλλοντικές Μελέτες – Μελέτες Επικινδυνότητας, Υγείας & Ασφάλειας 
Η εταιρία ENVI-CHEM, με το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, που διαθέτει εκπονεί: 
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ολόκληρων εγκαταστάσεων ή/και μεμονωμένων

διεργασιών, τον έλεγχο των οποίων παρακολουθεί μέχρι το τελικό στάδιο έγκρισης τους,
 

• Μελέτες Σχεδιασμού – Εφαρμογής Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Αέριων Ρύπων, 

• Μελέτες Συλλογής και Μεταφοράς Αποβλήτων, 
 
Στον τομέα  Ανάλυσης Επικινδυνότητας, Υγείας & Ασφαλείας εκπονεί και συντάσσει: 
• Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου, ανά θέση εργασίας, 
• Μελέτες Ανάλυσης Επικινδυνότητας Βιομηχανικών Διαδικασιών, 
• Μελέτες Ασφαλείας – Φάκελους Κοινοποίησης, σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III. 
 
 
9. Υπηρεσίες Επίβλεψης , Διαχείρισης και Βελτιστοποίησης Λειτουργίας Μονάδων 

Επεξεργασίας Αποβλήτων 

Η εταιρία ENVI-CHEM αναλαμβάνει την επίβλεψη της καλής λειτουργίας ή/και την ολοκληρωμένη 
λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων βιομηχανικών και άλλων εγκαταστάσεων, με 
σκοπό:  
• την τελική διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της παραγόμενης ιλύος σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένους φορείς 
• την τεχνικο-οικονομική βελτιστοποίηση της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας εντός των 

νομοθετικά θεσμοθετημένων ορίων λειτουργίας της.  



ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ: 
Στο συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο της εταιρίας περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις από τους 
κλάδους: 
 Χημικών (Αγροχημικά, Δομικά, Χρώματα, κλπ) 
 Διύλισης Πετρελαίου και Αποθήκευσης Καυσίμων 
 Χαρτοβιομηχανίας 
 Τροφίμων και Ποτών (Κονσερβοποιία, Ζύμης, Γαλακτοκομικά και Παγωτά, Ζυθοποιία, 

κλπ.) 
 Τουρισμού και Εστίασης (Ξενοδοχεία, Μονάδες Τροφοδοσίας (Catering), κλπ) 
 Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης (Εμπορικά Κέντρα) 
 Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
 Εκτύπωσης 
 Συντήρησης Οχημάτων 
 
Επίσης στο πελατολόγιο της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται: 
 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα 
 Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
 Δήμοι 
 Νοσοκομεία   
 
 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 
Τα Χημικά και Βιοτεχνολογικά προϊόντα της εταιρίας ENVI-CHEM παράγονται και 
συσκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Κάθε προϊόν συνοδεύεται από Τεχνικό Δελτίο με αναλυτικές πληροφορίες εφαρμογής και 
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στην Ελληνική γλώσσα.  
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