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ПАКУВАЊЕ : 5 kg / 10 kg
ГЕРАМИН НХ 15

ОПИС
Базно комбинирано средство за перење на површини во прехрам-
бена индустрија, со мирис на хлорни препарати кое се користи
за хигиена, одмастување и одржување на разни видови подови,
плочки, керамички површини и слични во санитарни простории,
индустриски кујни, ресторани и др.

Се растворува во вода во сите односи, во концентрации според 
потребите на корисникот во однос од 1:1, 1:10.

Се продава во туби од 5 и 10 кг.

ГЕРАМИН ФД 18
ПАКУВАЊЕ : 10 kg / 200 kg

ОПИС
Средство за перење, одмастување и дезинфекција на работни површини и
опрема, тоалети, кујни и подови во прехрамбена индустрија, ресторани,
училишта и медицински простории. Станува збор за комбиниран течен
детергент во форма на безбојна, концентрирана суспензија.
Комбиниран течен препарат, изработен на база на деривати на незаситени
јаглеводороди, инхибитори против корозија, емулгатори, тензиди и
средства за дезинфекција.
Станува збор за течна, безбојна, концентрирана суспензија.
ГЕРАМИН ФД – 18 се употребува со растворање со вода во сите соодноси,
во концентрации соодветни на конкретната намена.
Се продава во туби од 10 килограми и во буриња од 200 килограми.

Во редовна употреба се растворува во вода во сооднос од 1:1 до 1:5
НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



ГЕРАМИН СТ 20
ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

ОПИС
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ПАКУВАЊЕ : 12 kg 

ОПИС
Комбиниран течен детергент, силно алкално средство на база
на Калиум Хидроксид кое служи за перење и одмастување во
прехрамбена индустрија, поточно за отстранување на тешко
растворливи мрсни нечистотии во ресторантски и 
професионални кујни.
Се продава во туби од 12 килограми

ГЕРАМИН КН 25

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Во редовна употреба се растворува во вода во сооднос од 1:1 до 1:5

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

ОПИС
Средство за перење и одмастување на CIP - системи, отворени и 
затворени системи со проток, но и за перење, одржување и дезин-
фекција на опрема и разни површини во прехрамбена, особено 
месна индустрија, како и пиварници, винарии, млечна и кандитор-
ска индустрија. 
Станува збор за алкално средство во течна - гел форма, која е без-
бојна, со мирис на детергент, концентрирана суспензија концентрат,
кој се растворува со вода во сите односи.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 12 kg 

Средство за симнување на бигор во ЦИП - системи, отворени и зат-
ворени системи со проток, но и за механичко - рачно оддржување
во индустрија, особено месна и млечна индустрија. Кисело средство 
против одстранување на каменец.

Станува збор за средство во форма на безбојна, маслинеста и кон-
центрирана течност база на азотна киселина, инхибитори и бони-
фикатори против силна оксидација.

Во редовна употреба се растворува рачно или автоматски со вода, 
односно истиот се користи како раствор со процент на растворување
од 2% до 5%, зависно од потребата, односно од конкретната намена.
Се продава во туби од 12 килограми.

ГЕРАМИН ФД 40

ПАКУВАЊЕ : 12 kg
ГЕРАМИН ХД - 35

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

УПАТСТВО И ДОЗИРАЊЕ:

Се употребува за чистење и одмастување на сите извалкани предмети
и површини кои после употреба се третираат со ГЕРАМИН ХД 35, 
активно стабилно пенливо средство, кое  после третманот се испира
со вода. Се користи по однапред подготвен раствор.

0,2 - 0,4 децилитри на 10 литри вода. Во зависнот од валканите површини,
опрема, концентрацијата на ГЕРАМИН ХД 35 може да се зголеми и да се 
повтори постапката.

Комбиниран течен детергент за перење , одмастување во прехрамбената
индустрија, ресторани, опрема, подови, работни површини и друго.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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ПАКУВАЊЕ : 12 kg
ГЕРАМИН ФД - 56

ОПИС
Mоќно средство од микс на киселини за симнување на бигор во ЦИП  
системи, отворени и затворени системи со проток, но и за механичко 
рачно оддржување во индустрија, особено месна и млечна индустрија. 
Кисело средство против одстранување на каменец.

Станува збор за средство во форма на безбојна, маслинеста и кон-
центрирана течност база на азотна киселина, инхибитори и бони-
фикатори против силна оксидација.

Во редовна употреба се растворува рачно или автоматски со вода, 
односно истиот се користи како раствор со процент на растворување
од 2% до 5%, зависно од потребата, односно од конкретната намена.
Се продава во туби од 12 килограми.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

ПАКУВАЊЕ : 12 kg 

УПАТСТВО И ДОЗИРАЊЕ:

ОПИС

ГЕРАМИН РК - 650

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

Комбинирано средство за машинско и рачно перење и одмастување
во прехрамбена индустрија

Кисело средство на база на органски киселини за чистење на површини во прехрамбена 
индустрија. Ги чисти автоматски масните наслаги и водениот камен и други минерални 
онечиствувања. Се користи за остранување на бигор и каменец на метални и други 
површини со одличен степен на ефикасност. Не е корозивен на хромирани и инокс 
површини, се употребува за чистење на површини кои се отпорни на киселини во
погоните за преработка во прехрамбената индустрија, индустриски кујни и санитарни 
простории.
   

  - 0,5-1,0 децилитри на 10 литри вода. Дневно еднаш да се пери со кисело средство. Пере-
њето и дозирањето да се испита и по потреба да се промени концентрацијата и честото
перење со кисело средство.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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ПАКУВАЊЕ : 12 kg
ЛАКТОСЕПТ ПЛУС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ОПИС
Комбинирано средство за машинско и рачно перење и одмастување
во прехрамбена индустрија

Кисело средство за чистење на површини во прехрамбена индустрија. Ги чисти автоматски
масните наслаги и водениот камен и други минерални онечиствувања. Не е корозивен на
хромирани и инокс површини, се употребува за чистење на површини кои се отпорни на 
киселини во погоните за преработка во прехрамбената индустрија, индустриски кујни и 
санитарни простории.

 - 0,5-1,0 децилитри на 10 литри вода. Дневно еднаш да се пери со кисело средство. Пере-
њето и дозирањето да се испита и по потреба да се промени концентрацијата и честото
перење со кисело средство.

ПАКУВАЊЕ : 12 kg 
ЛАКТОСЕПТ

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

Комбинирано течно средство во форма на безбојна концентрирана
суспензија кое служи првенствено за перење, одмастување и
дезинфекција, односно одржување на лактофризери, ЦИП системи
како и разна опрема и површини во млечна, месна индустрија и
сл.Станува збор за алкално средство.
Покрај стандардното пакување може да се порача и во туби од 60
килограми, во буриња од 250 килограми како и ТАНК (контењер) од
1.330 килограми со цена по договор.
Се продава во туби од 12 килограми.

Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 3%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

ОПИС

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

УПАТСТВО И ДОЗИРАЊЕ:

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



Ниско пенливи и пенливи средства 
     во Прехрамбена индустрија

6
WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ПАКУВАЊЕ : 10 kg 
ГЕРАМИН АНТИФРОСТ

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

Комбинирано средство за одмрзнување, последователно перење и
одмастување на комори за чување на замрзната храна.
После третирање со средството, настанува брзо топење на мразот во
коморите, што го скратува времето за чистење на истите, после што
можат повторно да се користат.
Се продава во туби од 10 килограми.

Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 5% до 15%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ПАКУВАЊЕ : 1280 kg 

ОПИС

АЛКАЛНО СРЕДСТВО 40%

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

Комбинирано течно средство во форма на безбојна концентрирана
суспензија кое служи првенствено за перење, одмастување и
дезинфекција, односно одржување на лактофризери, ЦИП системи
како и разна опрема и површини во млечна, месна индустрија и
сл.Станува збор за алкално средство.
Покрај стандардното пакување може да се порача и во туби од 60
килограми, во буриња од 250 килограми како и танк (контењер) од
1280 килограми со цена по договор.

Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 3%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



Средства за дезинфекција

7
WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

Начинот на употреба и растворање се врши според шема која е 
содржана во безбедносниот лист на производот.

ИКОТОЛ
ПАКУВАЊЕ : 1 kg / 10 kg

Средство за дезинфекција на раце, работни површини, 
инструменти и разна опрема, без потреба од понатамошно 
третирање со другисредства, на база на изо-пропил алкохол.

Се продава во амбалажа од 1 и 10 литри.

Kаталошки 
број :

БАКТО СЕПСОЛ

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

Средство за дезинфекција на работни површини и опрема во сите
гранки на прехрамбената индустрија, угостителство и хотелиерство,
училишта, хумана и ветеринарна медицина, производство и промет на
животни продукти, во јавна хигиена и во домаќинството. Може да се
употребува секаде каде има потреба од дезинфекција од разни видови
вируси, грам позитивни и грам негативни бактерии, алги, габи и др.
Станува збор за безбојна, слабо жолтеникава, маслинеста и
концентрирана течност со освежителен и пријатен мирис.
БАКТО СЕПСОЛ се употребува со вода во концентрации соодветни на
конкретната намена.
Се продава во туби од 10 литри

Начинот на употреба и растворање севрши според шема која е 
содржана во безбедносниот лист на производот.

Kаталошки 
број :
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ОПИС

БАКТОГЕЛ
ПАКУВАЊЕ : 50 ml/100 ml

БАКТОГЕЛ е личен препарат за сува дезинфекција на раце 
кој се користи како антисептик и ги уништува 99.9 % од 
најчестите бактерии кои идат во контакт со кожата во 
секојдневното користење како џепен препарат за 
дезинфекција на рацете.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

БАКТО ГЕЛ

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 1 kg / 5 kg 

БАКТОГЕЛ е препарат за сува дезинфекција на раце кој се 
користи како антисептик и ги уништува 99.9 % од најчестите
бактерии кои идат во контакт со кожата во секојдневното 
користење во медицината и други услови.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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МУФАСОЛ

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 750 ml

ОПИС

МАКОСЕПТ
ПАКУВАЊЕ : 750 ml

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :

Препаратот се нанесува со прскање на контаминираните 
површините на душеци и други текстилни површини кои после
нанесувањето на препаратот се оставаат да се проветрат од
30-60 минути  на надворешни услови. Се нанесува со пумпица
низ целата површина на душекот кој е контаминираа од разни 
видови на бактерии, спори и габи од неговото тековно 
користење. Во зависност од контаминацијата на душекот ,
постапката се повторува неколку пати.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Комбиниран течен препарат за дезинфекција на 99 ,9 % од бактерии, 
габи, вируси, фунгициди

Препаратот се нанесува со прскање на контаминираните 
површините, после 15-20 минути со пребришување се 
одстранува нечистотијата од мувла на дотичната површина.
Се нанесува со пумпица на одредената површина на која има 
присуство на мувла при што после нанесувањето површините, 
истите се чисти. Во зависност од контаминацијата на мувла 
постапката може да се повтори неколку пати.

Комбиниран течен препарат за одстранување на мувла.

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
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ГЕРАМИН ЛИКВИМИН

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 10 kg

Течно концентрирано средство за машинско перење на чаши.
Ефикасно и брзо ги остранува остатоците од храна, ги полира 
садовите и врши дезинфекција на истите во самиот процес на 
перење. Содржи висок процент на површински активни материи, 
што ова средство го прави екомомично и многу ефикасно за 
машинско перење на садови и чаши.

Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 3%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ГЕРАМИН ПЛАНКТ +
ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

Течно концентрирано средство со пријатна арома, за машинско
плакнење и испирање на садови.
Ефикасно и брзо ги плакне и полира садовите, ги дезинфицира и му
дава висок сјај.

Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 5%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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RICCO
ПАКУВАЊЕ : 5 kg / 10 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

Средство за перење на стаклени површини 
со пријатен мирис.

Во редовна употреба се користи без растворување или, во зависност
од потребата се растворува во вода во сооднос 1:1.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

ГЕРАМИН ЛИКВИМИН +

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 12 kg

Течно силно концентрирано средство за машинско перење на 
садови. Ефикасно и брзо ги остранува остатоците од храна, ги 
полира садовите и врши дезинфекција на истите во самиот процес
на перење. Содржи висок процент на површински активни материи, 
што ова средство го прави екомомично и многу ефикасно за 
машинско перење на садови и чаши.

Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 3%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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WC FRESH 

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

Средство за перење, чистење и одмастување на санитарија,
тоалети, подови и други површини со широк спектар на
дезинфекција на база на хипохлорити кои после третирање
се постигнува свеж мирис на дезинфекција.

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

WC TOP
ПАКУВАЊЕ : 5 kg / 10 kg

Средство со пријатен мирис и освежувачки својства кое се 
користи за одржување на разни видови подови, плочки, 
керамички површини и сл. во санитарни простории.

Во редовна употреба се растворува во вода во сооднос 
од 1:1 до 1:5

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Во редовна употреба се растворува во вода во сооднос 
од 1:1 до 1:5

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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СЕПТОСАН

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 5 kg / 10 kg

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ГЕРАМИН ПОЛИТУРА
ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

Течна пена за перење раце со пријатен мирис која се 
користи во апарати за дозирање во хигиенски и јавни 
простории. Уништува бактерии, квасци и габи на кожата
и рацете.

Средство за нежно чистење на дрвени површини, ламинат и мебел, 
со што се истакнува природната убавина на дрвото, ламинатот и
дрвениот мебел.
Не се меша со други средства за чистење.
Средството не се користи на необработено дрво, гранит, мермер,
вештачка или природна кожа.

Се користи без растворување.

Се користи без растворување.

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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БЕСТИ АРОМАСОЛ

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 5 kg / 10 kg

ОПИС

УНИСОЛ
ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

Течно концентирано средство за перење, чистење и одмастување
со пријатна арома на лаванда мирис, на сите видови површини, на
подови во индустријата, хотели, ресторани, кујни, училишта,
градинки, како ина објекти кои имаат потреба од чисти и 
ароматизирани површини.

Ефикасно и брзо ги остранува флеките, содржи висок процент на 
површински активни материи, што ова средство го прави 
економично и ефикасно.

Средство за чистење, и перење на санитарија, тоалети и писоари
со пријатен мирис и широк спектар на дезинфекција.

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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БЕСТИ УНИВЕРЗАЛ

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 0,5 kg

ОПИС

БАКТОГЕЛ
ПАКУВАЊЕ : 1 kg / 10 kg 

БАКТОГЕЛ е препарат за сува дезинфекција на раце кој се 
користи како антисептик и ги уништува 99.9 % од најчестите
бактерии кои идат во контакт со кожата во секојдневното 
користење во медицината и други услови.

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :

Средство за перење, одмастување и дезинфекција на работни површини и
опрема, тоалети, кујни и подови во прехрамбена индустрија, ресторани,
училишта и медицински простории. Станува збор за комбиниран течен
детергент во форма на безбојна, концентрирана суспензија.
Комбиниран течен препарат, изработен на база на деривати на незаситени
јаглеводороди, инхибитори против корозија, емулгатори, тензиди и
средства за дезинфекција.
Станува збор за течна, безбојна, концентрирана суспензија.
БЕСТИ Универзал се употребува со растворање со вода во сите соодноси,
во концентрации соодветни на конкретната намена.



Средства за чистење и перење во хотелиерство,
ресторани, болници, училишта и градинки

16

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 0,9 kg 

Гел, концентрирано, комбинирано средство за рачно и машинско 
перење, одмастување и дезинфекција на еспресо машини
за кафе и бар машини во ресторани.

Средството се користи во чиста форма, во количина од 10 грама во
рачката за кафе. Се остава да циркулира во системот од 15 - 20 сек. 
Постапката се повторува неколку пати, се додека истиот не се исчисти.

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

БАР КЛИН

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

ОПИС

ГЛОРИ САНИТАР
ПАКУВАЊЕ : 1 kg / 5 kg

Средство за темелно чистење на рингли, рерни, 
санитарија, чешми, санитарни плочки, базени, при 
што се острануваат сите непријатни миризби и се 
добива висок сјај на ќерамиката и ивиците на подовите
и sидовите со пријатен мирис на лимон.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

(за перење машини за кафе)
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АВТОШАМПОН 
( GOLD CLASS )

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 10 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Се употребува во концентрација од 2 - 5 %, препорачливо е да се
користи во пеномат заради постигнување на полн ефект на него-
вото дејство.

Се растворува во топла вода, во однос 2 - 3 % од материјалот. За 
перење на мотори се користи повисока концентрација до 5 %.

ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

Хомогена смеса, течен препарат за надворешно перење
и одмастување на возила, мотори и машини, цистерни и 
вагони и др. 

АВТОШАМПОН 
( EKSTRA LINE )

Се произведува според најсовремена метода, со примена на нано –
технологија што резултира со богата пенливост при употребата, 
појака разградливост што остава висок и долготраен сјај после 
миењето на возилото.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Се користи без растворување.

КАТАЛИЗАТОР
ПАКУВАЊЕ : 1 kg 

Станува збор за хомогена смеса, неагресивно прашкасто средство
кое не предизвикува оштетување на бојата а служи за надворешно
перење и одмастување на возила ( автомобили, камиони, автобуси 
и сл. ), машини, цистерни, вагони, кои после перењето добиваат 
висок сјај. Исто така служи и за перење на мотори на коли, камиони
и автобуси во раствор со појака концентрација. 

Високо пенливо средство чија употреба придонесува за висок сјај на
надворешната површина на автомобилот создавајќи тенок заштитен
филм кој обезбедува продолжена заштита од надворешни влијанија.
Може да се користи индивидуално или со додавање на истото во
растворена содржина на прашак за миење на возила, односно
автошампон во одреден сооднос, зависно од потребата

КЛИНЕКС 
( автопрашак за возила )

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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КЛИНЕКС 
( ШАЛТАБЛА )

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ :  5 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

Се користи без растворување.

Концентриран препарат за чистење и заштита на шалтабла на сите 
видови на авто кабини со пријатен мирис на ванила. После 15 минути
на третирање со препаратот се пребришува со фина памучна крпа
која површината подолг период се заштитува од разни влијанија.

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Се користи без растворување.

ПАКУВАЊЕ : 5 kg 

Препарат кој се користи за чистење и нега на пневматици за сите 
временски услови. Во летни услови се заштитени од сонце, во 
зимски услови се заштитени од мраз и од сол што не дозволува 
предвремено оштетување на истите.

КЛИНЕКС 
( за чистење и заштита на гуми )

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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РИМС 

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 5 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
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ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Во зависност од онечистувањето во кабината, може да се 
користи и разредено со вода.

Се користи во сооднос 1:1 до 1: 3 во раствор со вода.

ПАКУВАЊЕ : 5 kg / 10 kg
ХЕМ - КАРЕ

Средство за перење, одмастување  и вадење на флеки во 
внатрешноста на возилата, се користи за рачно и машинско 
перење на седиштата и тапацири во авто кабини.

Препарат за чистење и одмастување на на сите видови фелни во 
авто индустријата кои после тетирањето останува висок сјај на
истите.  

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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КЛИНЕКС 
( ШАЛТАБЛА )

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 5 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

Се употребува за сите видови на разладни системи. Овој концентрат 
ги остранува сите видови на маснотии, онечистувања и корозија
на авторадијаторот.

Упатство: средството се става во радијаторот и потоа се затвара 
капачката на истиот. Откако запалениот мотор ќе ја достигне 
нормалната работна температура, оставете го да работи 15-20мин. 
со отворено греење. Не возете! Потоаизгаснете го моторот и оставете
 го да се излади. Отворете го капачето на радијаторот и испусните 
вентили. За подобар ефект се препорачува плакнење на радијаторот, 
така што со запален мотор во радијаторот ставете вода се додека 
течноста не стане чиста. Потоа изгаснете го моторт и оставете го 
системот за ладење да се исуши. Радијаторот наполнете го со антифриз.

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Се растворува во сите односи со вода во зависност
од онечистувањето. Препорачано 1 : 5, 1 : 10.

ПАКУВАЊЕ : 12 kg / 6 kg

МОТОР ВОШ
(средство за перење мотори)

Препарат за перење на сите видови на мотори во авто-
индустријата, градежни машини и опрема. Сензитивен е 
на алуминиумски материјали кои се перат со поголема
разреденост со вода.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



СРЕДСТВА ЗА 

АВТОКОЗМЕТИКА
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КРИСТАЛИН
(брави и шофершајбни)

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 1 L

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Се користи во неразредена форма.

Се користи неразредено

ПАКУВАЊЕ :  0,75 kg

АУТО ГЛАНЦ, препарат кој е пулверзна смеса на алифатични 
јаглеводороди која се користи за полирање и заштита на сите
видови автокаросерии за сите временски услови и годишни 
времиња.

Средство на база на виши алкохоли со ниски температури на 
мрзнење кое овозможува одстранување и топење на мразот 
од бравите во зимски услови при што се врши и заштита на
бравата.

АУТО ГЛАНЦ
(полирање на авто-каросерии )

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



СРЕДСТВА ЗА 

АВТОКОЗМЕТИКА
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КРИСТАЛИН
(летно средство за ветробрански стакла)

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ

ПАКУВАЊЕ : 1L

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Се растворува според табелата

Се користи во сооднос 1:1 до 1:10.

ПАКУВАЊЕ : 1 L

Пулверзна смеса, специјално средство за чистење и гланцање
на ветробрански стакла кое остава тенок филм на заштита во
зимски услови до - 25º C.

Пулверзна смеса за чистење и гланцање на ветробрански стакла,
кое остава тенок заштитен филм кој има продолжено на чистота
на ветробранското стакло. Летно средство, концентрат, кое се 
користи до - 5 ºC .

КРИСТАЛИН
(зимско средство за ветробрански стакла)

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



ВИСОКО ПАРФЕМИРАНИ
СРЕДСТВА

24

ЕКО МАКС
( за чистење на теписи )

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg

Високо квалитетно средство за перење, чистење
 и одмастување натеписи, синтелони, теписони и 
други нагазни текстилни површинисо пријатен 
цветен мирис. Се корист 2 - 5 % во воден раствор,
или според онесчистувањето на површините дозата
 може да се зголеми.

Високо квалитетно средство за перење, чистење 
и одмастување на санитарија, тоалети, подови,
јавни површини со пријатен свеж мирис и со 
широк спектар на дезинфекција. Се користи 2 - 5 %
во воден раствор, или според онесчистувањето на 
површините дозата може да се зголеми.

ЕКО МАКС
( за чистење на санитарии )

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



ВИСОКО ПАРФЕМИРАНИ
СРЕДСТВА
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ЕКО МАКС 
( за чистење на подови )

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg

Високо квалитетно средство за рачно и машинско 
перење со пријатен мирис. Се користи на сите 
видови на подови во јавни објекти и сите врсти на 
простори. Ниско пенливо средство кое се користи 
и во машини содозирање од 2 - 5 % во воден раствор.

Концентриран парфем за простории со пријатен мирис.
Делува како освежувач на затворен и отворен простор.
Се користи во прскалки кои го распрашуваат парфемот
во просторот.

ЕР ФРЕШ 
( парфем за простории )

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 3%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

ГЕРАМИН ЛЕНТЕК

Кисело средство за одмастување и подмачкување на транспортни
ленти во индустрија за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Средството се нанесува со дозатор преку пумпа, која обезбедува
оптимална концентрација (разредување) за рамномерно чистење и
квасење на бесконечните ленти во прехрамбената индустрија.
Се продава во туби од 10 килограми.

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 3%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

Кисело средство за одмастување и подмачкување на транспортни
ленти во индустрија, на база на минерални киселини, кое служи за
третирање на линии за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Средството се нанесува со дозатор преку пумпа, која обезбедува
оптимална концентрација (разредување) за рамномерно чистење и
квасење на бесконечните ленти во прехрамбената индустрија.

Средства подмачкување на траки во
прехрамбена индустрија

ГЕРАМИН ЛЕНТЕК ПЛУС

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 0,75 L 

Средството INOX-GLANC е пулвтерзна смеса на алифатични
јаглероводори која се користи за полирање и заштита на сите
видови на инокс површини во професионални кујни. 
Начин на користење: Пред употреба да се промеша, се користи 
со пумпица при што се нанесува на инокс површините, со премач-
кување или со прскање, и потоа се полира со фина крпа. 

ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

ОПИС

НАЧИН НА УПОТРЕБА/ДОЗИРАЊЕ
Во редовна употреба се растворува во вода, односно истиот се 
користи како раствор со процент на застапеност од 2% до 3%, 
зависно од потребата, односно конкретната намена.

ГЕРАМИН ЛЕНКАЛ

Кисело средство за одмастување и подмачкување на транспортни
ленти во индустрија за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
Средството се нанесува со дозатор преку пумпа, која обезбедува
оптимална концентрација (разредување) за рамномерно чистење и
квасење на бесконечните ленти во прехрамбената индустрија.

Средства подмачкување на траки во
прехрамбена индустрија

ИНОКС  ГЛАНЦ

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



СРЕДСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ И ОДМАСТУВАЊЕ ВО ПИВСКА,
ВИНСКА И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДА

И СОКОВИ
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ГЕРАМИН СОФТНЕР

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 1 kg 

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
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ОПИС

ГЕРАМИН ФЛЕШБОЛ
ПАКУВАЊЕ : 5 kg / 10 kg

Прашкасто средство за омекнување на тврда вода и 
делови од опрема во индустријата и во стопански 
објекти. Посебно се користи во пивска и винска 
индустрија. Се дозира во количина од 5 - 10 %. Потоа 
системот се испира со чиста вода.

Пулверзна смеса, кисело средство на база на минерална
киселина за машинско перење и чистење на шишиња,
буриња и резервоари во пивска, винска и индустријата
за минерална вода и сокови. Ги одстранува и најтврдо-
корните онечиствувања. Особено се користи и за одстра-
нување на мувли, габи, квасци и други микроорганизми. 

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



СРЕДСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ И ОДМАСТУВАЊЕ ВО ПИВСКА,
ВИНСКА И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДА

И СОКОВИ
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ГЕРАМИН ФЛЕШБОЛ +

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 1 kg / 0,5 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
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ОПИС

ГЕРАМИН WOODBAR
ПАКУВАЊЕ : 1 kg / 5 kg

Пулверзна смеса, кисело средство на база на минерални
киселини за машинско перење и чистење на шишина
буриња и резервоари во пивска, винска и индустријата за 
минерална вода и сокови. Ги одстранува и најтврдокорните
онесчиствувања. Особено се користи и за одстранување на
мувли, габи, квасци и други микроорганизми.

Прашкасто средство за перење и дезинфекција на 
системи од дрво, дрвени садови, дрвени буриња и
опрема во прехрамбена индустрија. Одлично средство
за одстранување на сите видови мувли, габи, квасци со
што се продолжува векот на опремата од дрво.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



СРЕДСТВА ЗА ПЕРЕЊЕ И ОДМАСТУВАЊЕ ВО ПИВСКА,
ВИНСКА И ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВОДА

И СОКОВИ
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ГЕРАМИН АЛКОПЕР

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg / 25 kg
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makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

ГЕРАМИН КИСЕРОЛ
ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

Прашкасто средство за перење и одмастување на системи
во пивска, винска и индустрија за производство на сокови
и минерална вода, опрема во прехрамбена индустрија. 
Силно средство за одстранување на сите видови на мувли,
габи, квасци и обезбедува безбеден процес.

Пулверзна смеса, кисело средство на база на минерални
киселини за машинско перење и чистење на шишина
буриња и резервоари во пивска, винска и индустријата за 
минерална вода и сокови. Ги одстранува и најтврдокорните
онесчиствувања. Особено се користи и за одстранување на
мувли, габи, квасци и други микроорганизми.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



СРЕДСТВА ЗА ОДМАСТУВАЊЕ И ПЕРЕЊЕ ВО 
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
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ОПИС

ГЕРАМИН ФОАМ
ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
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ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 10 kg 

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :

Препаратот се користи за перење и одмастување на сите видови
на опрема, подови и ѕидови во прехрамбена индустрија.Делува во 
форма на пена која се нанесува на површините, се остава да делува
5-10 минути на површината на која го нанесувамесредството и потоа 
се пере со водоводна вода при што се добива висок сјај на површините
кои се перат. Препаратот се користи на сите видови површини кои се
отпорни на хемиски средства и вода.

Начин на дозирање: 2-5% во воден раствор.

Препаратот се користи за перење и одмастување на сите видови
на опрема, подови и ѕидови во прехрамбена индустрија.Делува во 
форма на пена која се нанесува на површините, се остава да делува
5-10 минути на површината на која го нанесувамесредството и потоа 
се пере со водоводна вода при што се добива висок сјај на површините
кои се перат. Препаратот се користи на сите видови површини кои се
отпорни на хемиски средства и вода.

Начин на дозирање: 2-5% во воден раствор. Концентриран препарат за 
агресивни онесчистувања.

ГЕРАМИН ФОАМ +



СРЕДСТВА ЗА ОДМАСТУВАЊЕ И ПЕРЕЊЕ ВО 
МАШИНСКА ИНДУСТРИЈА
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ОПИС

ЕКСТРА ГЛОРИ
(ПАСТА ЗА МИЕЊЕ НА РАЦЕ) ПАКУВАЊЕ : 7 kg

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
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ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 0,5 kg

Високо квалитетно абразивно средство, растворливо во 
вода, за миење и перење на валкани раце во машинска
индустрија, сервисери и др. Ја негува кожата на рацете
и делува пријатно после употребата на пастата за раце.
Се користи како готов производ без растворување со 
вода.

Абразивно средство, паста за раце, која се користи за 
миење и перење на валкани раце во машинска индус-
трија, сервисери и др. Ја негува кожата на рацете и 
делува пријатно после употребата на пастата за раце.
Се користи како готов производ без растворување со 
вода.

 ГЛОРИ
(АБРАЗИВНА ПАСТА ЗА РАЦЕ)

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :
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ОПИС

ГЕРАМИН ИТ 60
ПАКУВАЊЕ : 25 kg 

WWW.MAKOTEHNA.COM.MK
makotehna@ y a h o o . c o m

ОПИС

ПАКУВАЊЕ : 12 kg 

Алкален детергент, пулверзна смеса за перење и одмастување на
лимови во процес на фарбање во метална и машинска индустрија.
Препаратот по формулата обезбедува идеална чиста површина во
понатамошниот процес на припрема на финалниот производ за
нанесување на заштитен слој и боја. Се растворува во воден раст-
вор од 2 - 5 % и на работна температура од 70 ºC. 

Комбиниран течен детергент за перење, одмастување во 
машинска индустрија подови, работни површини, машини
и др. Активно, стабилно и пенливо средство кое се користи
во концентрација од 1:1, 1:10 во воден раствор во зависност
од онесчистувањето. Може да се користи и за градежна 
индустрија, машини, багери, батоњери и слично.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!
ПОДАЛЕКУ ОД ДОФАТ НА ДЕЦА !!

Kаталошки 
број :

Kаталошки 
број :



Фирмата МАКОТЕХНА дооел е формирана во Септември 1996 година,како мала фирма со двајца 
вработени.со деловен статус како активна фирма со 100 % приватен
домашен капитал.Големината на субјектот е од типот на мали претпријатија во организиран облик 
05,4-дооел, и регистрирана дејност 20,41-Произвотство на сапуни
и детергенти,препарати за чистење и полирање , како и регистрирана дејност во надворешно – 
трговскиот промет.
Директорот , по образование дипломиран инженер технолог по био – прехрамбено инженерство , 
како млад ентузијаст влезе во делот на применета хемија и тоа во 
дел на произвотство на средства за домашна хемија и произвотство на антифриз и автокозметика.

МАКОТЕХНА со текот на годините беше флексибилна компанија , која беше во можност лесно де се 
преорентира на пазарот и да произведува средства според потребите
на истиот со сите стандарди кои ги бара потрошувачот и сертификати кои се прикажани во 
наредниот слајд.

Во 2006 година Фирмата ја проширува својата дејност и почнува со произвотство на средства за 
перење , одмастување и дезинфекција на средства во прехрамбена 
индустрија со комплетна програма во сите области и тоа во месна индустрија , млечна индустрија , 
конзервна индустрија , кандиторска индустрија , пекарска индустрија , 
винарии и пивари , како и средства за чистење и дезинфекција во болници , градинки , училишта , 
хотели , ресторани и други услужни дејности каде има контакт со храна 
и тоа по ISSO стандард и НАССР систем , направени за нас и за потребата на нашите комитенти
Квалитет на работење 
Наш приоритет и вредности во делот на тековното работење се,
          - Пред се делување со квалитет и интегритет
          - Нидоме гаранција за беспрекорна услуга , квалитет
          - Достапност 24 часа , секој ден во неделата
          - Фокусирани сме на задоволни коминтенти и услуги.
          - Насочени сме кон континуиран развој
          - Перманентно го подобруваме системот за квалитет
          - Настапуваме согласно политиката за квалитет во сите сегменти
            Во тековното работење во сите области на делувањето.
          - Пред се ние сме Опшествено одговорна компанија.

На домашниот пазар имаме успешна соработка со повеке од 100 компании.
Нашите производи се одлично прифатени од нашите комитенти , пред се поради одличната цена и 
добриот квалитет на цела програма на МАКОТЕХНА , како и тоа што сме
домашна компанија за произвотство на комплетна програма. Работиме пазарно , ги прифакаме 
новите предизвици и трендови , но секогаш на прво место ги поставуваме 
потребите на нашите потрошувачи. Нашето деловно мото и филозофија на работење е базирано на 
најдобар однос помеѓу цената и квалитетот на производите.

                                                                                                                                                МАКОТЕХНА ДООЕЛ

ЗА НАС




