| Export Materials Mjo Private Company | 6947816356

Καθαριστικό Γενικής
και Ειδικής Χρήσης
Νέας Γενιάς
Το καθαριστικό JM είναι ένα εντυπωσιακό καινοτόμο προϊόν, οικιακής και
επαγγελματικής χρήσης, που έχει ήδη καταπλήξει όσους το έχουν
δοκιμάσει. Η μοναδική του πατενταρισμένη σύνθεση, σε συνδυασμό με
τον οικολογικό του χαρακτήρα, το κατατάσσει σαν ένα νέας γενιάς
αποτελεσματικό καθαριστικό, που ελαττώνει το χρόνο εφαρμογής του στο
ελάχιστο και μεγιστοποιεί τα οφέλη από τη χρήση του τόσο σε περιπτώσεις
καθημερινής οικιακής χρήσης όσο και σε βαριές βιομηχανικές
δραστηριότητες.
Εντυπωσιάζει η δράση του σε απαιτητικούς τομείς όπως:
Βιομηχανίες Τροφίμων, Νοσοκομεία, Εργαστήρια, Εστιατόρια, Αεροδρόμια,
Ναυτιλιακές Εταιρείες, Χώρους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Εφαρμογές

Ενδεικτικοί Χώροι
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΠΙΤΙΑ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΣΚΑΦΗ
Καθαρίζει και Απολυμαίνει
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΒΕΡΑΝΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΗΠΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΜΠΑΝΙΟ

Μοναδικές Ιδιότητες
Είναι οικολογικό και βιοδιασπώμενο, φιλικό προς το περιβάλλον και τα
ζώα, μη αλλεργικό, απολυμαίνει από βακτήρια, μύκητες και μικρόβια,
απελευθερώνει το χώρο και τα προϊόντα από δυσάρεστες οσμές, είναι μη
τοξικό, μη καυστικό και άφλεκτο προϊόν.
Ταξινόμηση σύμφωνα με την 1272/2008/ΕΚ
Κίνδυνοι για την Υγεία
Φυσικοί Κίνδυνοι
Δεν Ταξινομείται
Κίνδυνοι για το περιβάλλον
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Εφαρμογές


Επισκεφθείτε μας στην
ιστοσελίδα jmcleaners.com

jmcleaners.com@gmail.com





Το Ultimate Cleaner JM είναι το πλέον κατάλληλο καθαριστικό,
για:
πάγκους παρασκευής, ψυγεία, φούρνους, πλυντήρια ρούχων και
πλυντήρια πιάτων, φούσκες και συστήματα απορροφητήρων,
σκεύη inox, καφετιέρες, μηχανήματα, οικιακές συσκευές, ξύλινα
πατώματα, τοίχους, ταπετσαρίες, καθίσματα, δέρματα,
υφάσματα, μαρμάρινες επιφάνειες, μωσαϊκά, πλακάκια,
γρανίτες.
Καθώς δεν αλλοιώνει τις βαμμένες επιφάνειες, χρησιμοποιείται
ακόμη και στο σφουγγάρισμα με εκπληκτικά αποτελέσματα.
Αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τους δύσκολους
ρίπους της βαριάς βιομηχανίας.
Καθώς έχει έγκριση από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ως
μη επιβλαβές προϊόν, είναι κατάλληλο για σκάφη και πλοία.
Για το καθημερινό καθάρισμα και την απολύμανση, το καθαριστικό
Ultimate Cleaner JM μπορεί να αραιωθεί ανάλογα με την
εφαρμογή. Για τους απαιτητικούς και δύσκολους ρύπους και
λεκέδες χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση.

Το Ultimate Cleaner JM διατίθεται σε Βαποριζατέρ σε συσκευασίες των 500ml και του 1lt
και σε δοχείο σε συσκευασίες των 5lt, 10lt και 20lt.

Επικεφαλίδα βασικού άρθρου

