DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY
J.M. KVART - DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK
Přípravek působí baktericidně a fungicidně (ničí bakterie,
parazitické houby a plísně). Širokospektré pokrytí a zesílená
účinnost proti nežádoucím mikroorganismům je podložena atesty
na Escheria coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus hirae (A – NNV). Přípravek současně čistí a
desinfikuje. Používá se na dezinfekci bazénů, lázní, sprchových a
saunových prostorů, WC a pro širokou komunální sféru.

J.M. KVART K - DESINFEKČNÍ A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK (KYSELÝ)
Koncentrovaný kyselý mycí
prostředek pro odstraňování
minerálních usazenin, vodního
kamene a rzi. Výborně se hodí k
použití v kombinací s přípravkem
J.M. Kvart kvůli neutralizaci a
také kvůli odstranění minerálních úsad v cirkulačním systému.

OBLASTI POUŽITÍ - ČIŠTĚNÍ CIRKULAČNÍHO SYSTÉMU WHIRLPOOLOVÝCH VAN
V cirkulačním okruhu whirlpoolových van se mohou usazovat bakterie, řasy a drobné
částečky znečištění. Tyto usazeniny tvoří často biofilm, který je živnou půdou pro
další množení bakterií. J.M.KVART odstraňuje tento biofilm a čistí potrubní systém.

ČIŠTĚNÍ CIRKULAČNÍHO SYSTÉMU
Cirkulační okruh whirlpoolových van se
obyčejně čistí před výměnou vody. Po
posledním využití vany, dokud je plná vody, a
jsou trysky dostatečně ponořeny nalijte níže
uvedené množství přípravku do skimmeru.
Pokud je to možné, odstraňte kartušový filtr.
Na 3 minuty zapneme hydromasáž, na hladině
se utvoří pěna. Tu necháme opadnout a celý
proces několikrát opakujeme. Na závěr celého
procesu napustíme vanu ještě jednou čistou vodou a necháme celý systém
propláchnout. Když se nám nečistota usadila na samotných tryskách, očistíme je
snadno kartáčkem. Z minitrysek sejmeme krytku a rotující trysku pořádně otřeme.

DÁVKOVÁNÍ
400 ml na 1000 l vody. Při ručním vymývání van
dávkujeme 0,02l na 10l vody (2 krát dávkovačem).
J.M. Kvart doporučujeme střídat s kyselým
přípravkem J.M. Kvart K.

DALŠÍ OBLASTI POUŽITÍ
Čištění a desinfekce nerezových a keramických
povrchů, tanků, boxů, chladících zařízení. Je zejména vhodný pro relaxační centra,
lázně, sauny, plavecké areály a zdravotnická zařízení. Dále školy, hotely, restaurace,
apod.
Bezchybně (výborně) čistí a dezinfikuje veškeré pracovní plochy, zařízení, jídelní
stoly, podlahy, umývání a dezinfekce strojních zařízení po ukončení práce, umývání a
dezinfekce WC, dezinfekce hadrů a kartáčů, umývání dveří a obkladaček, vymytí a
dezinfekce chladících zařízení vymytí regálů a skříní na potraviny. Brání opětovné
tvorbě usazenin. Působí preventivně a sanačně proti plísním rostoucím na dřevě.

DÁVKOVÁNÍ
0,02 – 0,05 l J. M. KVARTu na 10 l vody 2 - 5x dávkovačem
Pravidelné používání v provozech snižuje riziko
mikroorganismů.

možného

přemnožení

SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY
J.M. BIO FORTE - ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ KONCENTRÁT NA BÁZI
KOKOSOVÉHO OLEJE ROZPOUŠTĚJÍCÍ NEČISTOTY BIOLOGICKÉHO PŮVODU

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

J.M. CHEM PERFEKT -

SPECIÁLNÍ ČISTÍCÍ A ODMAŠŤOVACÍ KONCENTRÁT NA BÁZI

KOKOSOVÉHO OLEJE A TENZIDŮ ROZPOUŠTĚJÍCÍ NEČISTOTY CHEMICKÉHO PŮVODU

Odstraňuje nečistoty chemického původu jako je vodní kámen, rez,
mléčné usazeniny, neznečišťuje životní prostředí a nepůsobí
agresivně (neleptá pryž).
Přípravky mají vynikající oplachovací schopnost, proto nedochází k
zamývání a na omytém povrchu zůstává ochranný film, který
zabraňuje tvorbě a usazování minerálních úsad obsažených ve vodě.

OBLASTI POUŽITÍ
Hotely, relaxační centra, sauny a bazény. Dále kuchyně, výrobny lahůdek, stravovací
zařízení. Čištění obkladaček, podlah, dřevěných obkladů. Přípravek J.M. CHEM
PERFEKT je vynikající také na čištění koberců a čalounění.

FORSIL BASIC – PRACÍ PRÁŠEK
Univerzální prací prostředek na bázi lipázy se silnou odmašťovací schopností. Byl
vyvinut ve s ohledem na požadavky zákazníků při praní zvláště znečištěného prádla.
Vlastnosti: Odstraňuje nečistoty biologického
původu jako je pot, živočišné a rostlinné tuky. Účinně
odstraňuje saze a dehet. Je vhodný pro praní prádla při
teplotách 30 - 95 °C kromě vlny a hedvábí. Enzym lipáza je
aktivní do 60 °C. Vodu z hlavního praní lze použít např.
k namáčení prádla nebo k předpírce. Spolehlivě působí i ve
velmi tvrdé vodě (nad 20°dh) a je šetrný k prádlu, díky
použitým enzymům. Dá se kombinovat s jinými pracími
přísadami. K zesílení pracího efektu ho lze používat J.M. BIO
FORTE a CHEM PERFEKT.

DÁVKOVÁNÍ
1 – 3 g FORSILu BASIC na 1 l vody

BALENÍ
PE pytel 14 kg

PŘÍPRAVA ZÁKLADNÍHO ROZTOKU
ředění 1:6 = 0,5 l J.M. BIO FORTE + 0,5 l J.M.
CHEM PERFEKT + 6 l vody

DÁVKOVÁNÍ






strojní mytí: 0,1 l na 100l vody
ručním mytí: 0,1 l na 10l
čištění kanalizačních trubek: 0,2 l J.M.
BIO FORTE smíchat s teplou vodou
(cca 40 °C) – roztok odstraní mastné usazeniny a zápach
strojní mytí (Wap) používejte 0,5 – 2 % roztok J. M. CHEM PERFEKT
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