
SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ KONCENTRÁTY PRO CHLADÍRENSTVÍ

J.M. BIO FORTE 
- je čistící a odmašťovací koncentrát na bázi kokosového
oleje rozpouštějící nečistoty biologického původu

Vlastnosti: 
Organicky i ve studené vodě odstraňuje mastnotu a oleje,
váže je na sebe, uvolňuje a odstraňuje usazeniny. 
Změkčuje vodu a snižuje její povrchové napětí. Povrch
vody se chová jako elastická fólie, která zabraňuje
vymývání hlubších nečistot. 

J. M. CHEM PERFEKT 
- je speciální čistící a odmašťovací koncentrát na bázi
kokosového oleje a tenzidů rozpouštějící nečistoty 
chemického původu 

Vlastnosti:
Odstraňuje nečistoty chemického původu jako je vodní kámen, rez, saze, dehet, mastné 
usazeniny, neznečišťuje životní prostředí a nepůsobí agresivně (neleptá pryž ani hliník).

Čištění výparníků chlazení: 
Nastříkat roztok a nechat 10 min. působit. Poté znovu nastříkat a odsát vysavačem.  
Výborně čistí žaluzie klimatizací od usazené mastné špíny. Nepůsobí agresivně.  
 
Technologický postup pro přípravu základního roztoku - ředění 1:6:
0,5 l J.M. BIO FORTE + 0,5 l J.M. CHEM PERFEKT + 6 l vody

Dávkování: 
- ruční mytí  - 0,1 základního roztoku na 10l vody,  cena 5,30 Kč
- strojní mytí (Wap)  - používejte 0,5 – 2 %  

Výhody:

 Znečištěný povrch není třeba drhnout kartáčem jako při použití běžných mycích prostředků
 Přes svou výraznou mycí schopnost není roztok agresivní
 Nedráždí pokožku rukou, neničí oděvy a neleptá pryž, hliník ani pozink

Balení: 
PE kanystry o obsahu 10l, dávkovače 0,01l. Kanystry je možné vracet.

NABÍZÍME MOŽNOST ZDARMA VYZKOUŠET VŠECHNY NAŠE PRODUKTY!
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KVALITNÍ DEZINFEKCE V CHLADÍRENSTVÍ

J.M. KVART

- je extrémně  koncentrovaný alkalický dezinfekční prostředek na bázi
kvarterních amoniových sloučenin

Vlastnosti:

Přípravky  působí  baktericidně a  fungicidně (ničí  bakterie,  parazitické
houby  a  plísně).  Širokospektrální  pokrytí  a  zesílená  účinnost  proti
nežádoucím  mikroorganismům  je  podložena  atesty  na  Escheria  coli,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae
(A – NNV). 

Přípravky  rozpouštějí  tuky,  oleje,  bílkoviny a  usazeniny všeho druhu.
Současně  čistí a  dezinfikují.  Slouží  k  ošetření  chladících nádrží a  povrchové  desinfekci  ploch a  předmětů  v
potravinářství, stravovacích provozech, zdravotnictví. Jsou vhodné pro mytí výrobních zařízení a prostor pro výrobu
potravin, sanitárních zařízení, bazénů, saun, jídelen apod.

Oblasti použití:

Desinfekce  hliníkových  a  plastových   povrchů,  výparníky,  boxy,  žaluzie  chladících zařízení.  Zejména  vhodné  pro
potravinářské  a  stravovací  provozy,  kuchyně,  výdejny,  chladírny,  mlékárenské  provozy,  jatka,  masny,  živočišnou
výrobu, drůbežářský průmysl, laboratoře a zdravotnická zařízení. Dále školy, hotely, restaurace, sauny, plavecké areály
apod. 

Bezchybně (výborně) čistí a dezinfikuje veškeré pracovní plochy, zařízení a podlahy. Brání opětovné tvorbě usazenin.
Působí preventivně a sanačně proti plísním.

Dávkování:

Výparníky – nastříkat roztokem naředěným v poměru 1:10 JM KVARTu – cena 35 CZK/l        

Strojní mytí – 0,02 l (2x dávkovačem) na 50 l vody cena 7 CZK

Výhody:

 Jsme přímo výrobci, neplatíte armádu zprostředkovatelů, ale jen zboží

 Oproti běžným dezinfekcím jsme s cenami na polovině

 Nulová agresivita – neleptá hliník a pryžové spoje

 Nezapáchá po chlóru

 Vyrábíme také extrémně koncentrovaný kyselý dezinfekční prostředek J.M. KVART K
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