
M. KVART je extrémně koncentrovaný alkalický dezinfekční a čistící 
středek na bázi kvarterních amoniových sloučenin a tenzidu. 

J. M. KVART K je extrémně koncentrovaný kyselý dezinfekční 
a mycí prostředek pro odstraňování minerálních úsazenin, vodního ka-
mene a rzi.

Vlastnosti:
řípravky působí baktericidně a fungicidně (ničí bakterie, parazitické
uby a plísně). Širokospektré pokrytí a zesílená účinnost proti nežádou

m mikroorganismům je podložena atesty na Escheria coli, Pseudomona
uginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae (A – NNV).  Přípravk
ouštějí tuky, oleje, bílkoviny a usazeniny všeho druhu. Současně čistí a de
í. Slouží k ošetření chladících nádrží a povrchové dezinfekci ploch.

Oblasti použití:
Čištění a dezinfekce nerezových a keramických povrchů, tanků (PACKO), boxů, chladících zařízení. Ze-
jména vhodné pro potravinářské a stravovací provozy, kuchyně, výdejny, chladírny, mlékárenské provozy, 

jatka, masny, živočišnou výrobu, drůbežářský průmysl, laboratoře a zdra-
votnická zařízení. Dále školy, hotely, restaurace, sauny, plavecké areály 
apod. Bezchybně (výborně) čistí a dezinfi kuje veškeré pracovní plochy, 
zařízení a podlahy. Brání opětovné tvorbě usazenin. Působí preventivně 
a sanačně proti plísním rostoucím na dřevě.

Dávkování:
PACKO – na 50 l vody 0,02 l  J.M. KVARTu – cena 7,20 Kč (2 x dávkova-
čem). Při automatickém dávkování (samonasávání) se prostředky předředí 
v poměru 1:10, takto naředěný roztok se používá v běžné 0,5% koncent-
raci. Pro dosažení optimálních výsledků střídejte přípravky J.M. KVART 
a KVART K

Výhody:
Snadné a přesné dávkování (1 x dávkovačem = 0,01 l), osvědčená kvalita doložená používáním v zemědělských podnicích celé ČR a SK 
(viz referenční list), plná biologická odbouratelnost, ekonomicky výhodné balení – kanystr 10 l má vydatnost 500 proplachů, úspora – 
1 proplach = 7,20 Kč (běžný prostředek 10 až 20 Kč), nulová agresivita – neleptá pryžové spoje. Přípravky neobsahují vonné látky.

Prostorová dezinfekce:
Stáje, kotce, vepříny, drůbežárny, porodny, porážky, jatka apod. Zajištuje sanaci bakterií, plísní a hub. 
Dávkování: 0,02 – 0,05 l J. M. KVARTu na 10 l vody. Přípravek je možno v uvedeném ředění aplikovat i za 
provozu, protože nedochází k podráždění ani jiným zdravotním komplikacímu u zvířat. Pravidelné po-

užívání v provozech snižuje 
riziko možného přemnožení 
mikroorganismů.
Balení: PE kanystry o ob-
sahu 10 l, dávkovače 0,01 l. 
Kanystry  je možné vracet.

Zboží dodáváme osobně nebo na dobírku. Množstevní slevy 
nabízíme individuálně podle odebraného množství.

www.jmprodukt.cz
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Váš dodavatel: 



J.M. BIO FORTE je čistící a odmašťovací koncentrát na bázi koko-
sového 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, mléčné usazeni-

ny, neznečišťuje životní prostředí a nepůsobí agresivně (neleptá pryž).

Oblasti použití:
Čištění obkladaček, podlah, dojících strojů, chladících tanků, výborně čistí pozinkované 
zábrany od kejdy, nepůsobí agresivně. Zemědělská prvovýroba, dojící zařízení, mlékárenské 
provozy a zpracovatelé mléka. 
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:
Znečištěný povrch není třeba  drhnout kartáčem jako při použití 
běžných mycích prostředků. Na silně znečištěné povrchy nanese-
me roztok (postřikovačem,  hadrem apod.), necháme 10 minut 

působit a poté stačí povrch opláchnout vodou, nejlépe wapkou. Přes svou výraznou mycí schopnost není 
roztok agresivní, neráždí pokožku rukou, neničí oděvy a neleptá pryž ani pozink.
• 0,1 l základního roztoku na proplach (uzavřený okruh) 75 – 100 l – cena 5,30 Kč, ruční mytí 0,1 základní-
ho roztoku na 10l vody • čištění kanalizačních trubek: 0,2 l J.M. BIO FORTE smíchat s 10 l teplou vodou (cca 40 °C) nalít do kanalizace 
– roztok odstraní mastné usazeniny a zápach • strojní mytí (Wap) používejte 0,5 – 2 % roztok J. M. CHEM PERFEKT 
Balení: PE kanystry o obsahu 10l, dávkovače 0,01l. Kanystry  je možné vracet.

FORSIL BASIC
e univerzální prací prostředek na bázi lipázy se silnou odmašťovací schopností. Byl vyvinut ve s ohledem na po-
žadavky zákazníků v zemědělské prvovýrobě při praní zvláště znečištěného prádla.

Vlastnosti:
dstraňuje nečistoty biologického původu jako je mléko, živočišné a rostlinné tuky 
bo pot. 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 
e použít k namáčení prádla nebo k předpírce. Spolehlivě působí i ve velmi tvrdé vodě 

nad 20°dh) a je šetrný k prádlu a použité enzymy oživují barvy. K zesílení pracího 
fektu ho lze používat s J.M. BIO FORTE a CHEM PERFEKT.

Dávkování:
Balení: 14 kg PE pytel

Zboží dodáváme osobně nebo na dobírku. Množstevní slevy nabízíme individuálně podle odebraného množství.

www.jmprodukt.cz
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