QUEM SOMOS
A JMCS está presente no mercado com uma vasta gama de produtos e equipamentos capaz de responder às necessidades dos seus Clientes, com a qualidade reconhecida pelos resultados dos testes mais exigentes.
O nosso lema é trabalhar ao serviço do Cliente mas também do Ambiente. Os nossos produtos são pensados e concebidos com o objectivo de dar uma resposta eficaz a cada pedido, superar expectativas, mesmo as mais desafiadoras, procurando inovar com qualidade, mas sempre em harmonia com a natureza.
Esta filosofia que constitui a nossa missão, é confirmada pelo reconhecimento dos nossos parceiros ao longo dos
anos e pela certificação do nosso Sistema de Gestão da Qualidade.
A JMCS quer oferecer acima de tudo a qualidade e a segurança dos seus produtos, mas oferecer também o que a
distingue no panorama dos parceiros industriais, no sector de detergência profissional: uma série de serviços a partir
de uma única empresa.

QUALIDADE CERTIFICADA
A JMCS é certificada segundo a norma de qualidade ISO 9001:2015.
Esta certificação confirma apenas a nossa constante procura de elevados níveis de
qualidade que podemos definir por “desejar melhorar o que já está bem”, visando
sempre a maior satisfação dos nossos Clientes.

OS NOSSOS SERVIÇOS
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A gestão do ciclo do produto não termina com a venda e entrega ao Cliente, mas continua com um serviço de assistência técnica contínua, que se torna um valor acrescido na relação com a
JMCS. Hoje, é essencial não só ter à disposição equipamentos
eficazes mas também a sua assistência permanente e disponível
sempre que necessário.

CONSULTORIA TÉCNICA
A empresa coloca à disposição dos seu Clientes a sua
experiência, e a da Allegrini, adquirida ao longo dos anos
no desenvolvimento de novos produtos ou matérias primas, mas sobretudo na procura de soluções produtivas e
equipamentos mais eficientes.

FORMAÇÃO
A JMCS, em colaboração com a Allegrini, proporciona cursos
de formação aos seus Clientes, essenciais para tirar o maior
partido da potencialidade de sua gama de produtos e para estimular a sua correcta e eficiente utilização.
As sessões de formação abrangem demonstrações específicas
de produtos, técnicas de utilização e regulação de equipamentos de dosagem, entre outros.

OS NOSSOS PARCEIROS E MARCAS REPRESENTADAS

Fundada em 1945 a Allegrini SPA é líder na produção de detergentes para higiene e limpeza profissional, estando hoje presente em 42 países, com a sua alargada gama de produtos fabricados sempre em conformidade com as normas e uma política
ambiental adequada.
Com um moderno polo de Investigação e Desenvolvimento, e
uma equipa de investigadores especializados, constantemente
empenhados na definição de fórmulas com levados desempenhos, respeitando a ética ambiental, valor empresarial que sempre distinguiu a marca Allegrini.
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PRODUTOS

JANTES

ENERGY
Detergente alcalino especificamente formulado para limpeza de jantes tradicionais e em liga leve. Remove com facilidade os resíduos das pastilhas de travões e toda a sujidade em geral.

Embalagem disponível: 20 kg

RUOTALL LEGA PLUS
Detergente alcalino, especificamente formulado para limpeza de jantes tradicionais e em liga leve. Remove completa e facilmente os resíduos das pastilhas de travões e toda a sujidade em geral.

Embalagem disponível: 20 / 200 kg

DETERGENTE CHERCHI LEGA 05
Detergente alcalino, especificamente formulado para limpeza de jantes tradicionais e em liga leve. Remove completa e facilmente os resíduos das pastilhas de travões e toda a sujidade em geral. Não sendo
um produto ácido, não danifica os pavimentos em cimento.

Embalagem disponível: 20 kg

CROMOBEL
Detergente ácido formulado para eliminar manchas e vestígios de oxidação das superfícies metálicas,
sobretudo os cromados danificados e onde começam a aparecer pontos de ferrugem. Ideal para a limpeza ácida de jantes em liga e tradicionais.

Embalagem disponível: 25 kg
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INSECTOS

INSECT
Detergente para remoção de insectos. Remove dos pára brisas e carroçarias, com eficácia, a sujidade
causada pelos insectos, secreções de plantas, excrementos de aves, resíduos de combustão e carburantes, etc. Óptimo detergente para usar durante o verão.

Embalagem disponível: 20 kg

PRÉ-LAVAGEM

BI COMPONENTES
BLU COMBI
Detergente alcalino, espumoso, de elevada concentração. Eficaz para a remoção de sujidade tenaz das
carroçarias de viaturas e das telas de camiões. Óptimo para a lavagem de Auto cisternas e para limpezas industriais. O produto concentrado apresenta duas fases mas é homogéneo nas diluições de uso

Embalagem disponível: 20 kg

SUPER DF
Detergente alcalino, espumoso, cuja elevada concentração é eficaz frente às sujidades mais tenazes das
carroçarias de veículos e telas de camiões. Óptimo para lavagem de auto cisternas, pavimentos de
garagens, oficinas e instalações industriais. O produto, no estado concentrado, apresenta-se em duas
fases, mas é homogéneo nas diluições de uso.

Embalagem disponível: 20 kg
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MULTIPOWER
Detergente alcalino, espumoso, de alta concentração. Eficaz frente à sujidade tenaz das carroçarias das
viaturas e telas dos camiões. Ideal para lavagem de auto cisternas e de pavimentos de garagens, oficinas e armazéns industriais. O produto apresenta-se em duas fases em estado concentrado, mas é homogéneo nas diluições de uso. Óptimo para remover ceras copolímeras de viaturas novas.

Embalagem disponível: 20 kg

MONO COMPONENTES
TOUCHLESS ACID
Detergente para pré lavagem para sistemas de autolavagem sem escovas. Usa-se combinado com o detergente alcalino TOUCHLESS para a lavagem a alta pressão.

Embalagem disponível: 20 kg

TOUCHLESS
Enérgico detergente alcalino com elevado poder desengordurante, sequestrante e antiestático formulado para a lavagem de veículos em equipamentos self service. Graças à sua eficácia pode ser usado sem
esfregar. Pode também ser usado como pré lavagem de viaturas em equipamentos tradicionais e para a
limpeza de meios de transporte pesados.

Embalagem disponível: 25 kg

PISTE 5 STELLE
Detergente alcalino perfumado específico para lavagem externa de veículos por aspiração directa em
hidropolidora. Para além das características detergentes, sequestrantes e suspensoras da sujidade, é
fácil de enxaguar. Específico para usar em áreas de lavagem self-service por aspiração directa em hidropolidora. Se usado com nebulizador, é um óptimo detergente para pré lavagem em equipamentos tradicionais

Embalagem disponível: 20 kg

CM CAR
Detergente alcalino para lavagem exterior de veículos por sistema de nebulização ou alta pressão. Possui características detergentes, sequestrantes, suspensivas das sujidade e fáceis de enxaguar. Ideal para
limpeza de camiões, autocarros, autocisternas, autoviaturas e toldos, sem auxilio de escovas.

Embalagem disponível: 20/200 kg
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ECOPOWER
Detergente liquido alcalino auto abrilhantador, espumoso, ligeiramente viscoso, de alta concentração,
para lavagem externa (com efeito neve) de viaturas. Doseado com equipamento de espuma, cria uma
abundante e persistente espuma fortemente desengordurante. Os aditivos específicos que contém,
garantem uma perfeita lavagem mesmo em presença de águas duras. Fácil de enxaguar, prepara perfeitamente a viatura para a fase seguinte de aplicação de cera e secagem.
Embalagem disponível: 25 kg/200kg

TRANSFORMER / TRANSFORMER NA
Detergente liquido alcalino, auto brilhante, espumoso altamente concentrado para lavagem exterior de
viaturas, com efeito neve. Usado com equipamento de espuma cria uma abundante espuma fortemente
desengordurante. Contém aditivos que garantem uma limpeza perfeita, mesmo em presença de águas
duras. De fácil enxaguamento, prepara perfeitamente a viatura para a fase seguinte de enceramento e
secagem.
Embalagem disponível: 25 kg/200 kg

WASHING
Detergente alcalino para lavagem exterior de veículos em aspiração directa a alta pressão. Especifico
para utilização em áreas de lavagem self service a alta pressão e em fase de escovas. Óptimo detergente de pré lavagem para equipamentos tradicionais
Embalagem disponível: 20 kg

ULTRAGREEN

COM ABRILHANTADOR

Detergente alcalino com abrilhantador, ligeiramente viscoso, para lavagem exterior de viaturas e para
lavagens industriais. Doseado com equipamento de espuma, cria uma espuma abundante e persistente
com agradável perfume a limão. Os aditivos específicos que contem garantem limpeza perfeita, restituindo à carroçaria o seu brilho original.

Embalagem disponível: 20 kg

TYPHOON 05

COM ABRILHANTADOR

Detergente alcalino com abrilhantador para lavagem exterior de viaturas. Ideal para utilização nas
áreas de lavagem self service a alta pressão e na fase de esfregar. Os aditivos específicos garantem uma
lavagem perfeita restituindo à carroçaria o seu brilho original.

Embalagem disponível: 20 kg
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SKIN AL

RESPEITA O ALUMÍNIO

Detergente multiusos para todas as superfícies laváveis. É uma mistura muito equilibrada de tensioativos e delicados solventes orgânicos. Não contém alcalis fortes. Graças à sua versatilidade, o SKIN AL é
um produto único que resolve múltiplos problemas de limpeza. Ideal para a limpeza de motos e bicicletas.

Embalagem disponível: 4x5 kg

GREEN POWER
Detergente liquido com abrilhantador especifico para lavagem profissional de viaturas. Os aditivos específicos garantem uma lavagem perfeita, restituindo à carroçaria o seu brilho natural. O GREEN POWER possui óptimo poder espumoso e durante a sua utilização liberta um agradável perfume a limão.
Embalagem disponível: 20/200 kg

TORNADO
Produto para lavagem exterior de veículos com sistema de nebulização ou máquina de lavar à pressão.
Detergente alcalino com específicas características detergentes, sequestrantes, abrilhantadoras e emulsionantes da sujidade. Apresenta facilidade de enxaguamento e propriedades anti manchas. Ideal para
limpeza de camiões, autocarros, autocisternas, viaturas e telas sem auxílio de escovas. Óptimo para pré
lavagem de veículos antes da entrada no túnel de lavagem. O seu notável poder desengordurante permite uma perfeita limpeza de pavimentos industriais, peças mecânicas, superfícies em metal particularmente sujas.
Embalagem disponível: 20kg

PÓ PARA PRÉ LAVAGEM

JET P - Nova Fórmula perfumada!
Formula especial em pó com perfume a amêndoa, capaz de emulsionar e remover qualquer tipo de
sujidade das carroçarias e superfícies duras em geral. Ideal na pré lavagem com hidropolidora a quente
de carros, camiões, máquinas agrícolas, escavadoras, motociclos, etc. especifico para usar nas áreas de
lavagem self-service a alta pressão. Não aglomera e não cria vácuo nos sistemas automáticos de dosagem de pó.
Embalagem disponível: 25 kg
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ESPUMAS

TEKNOFOAM FRUITS DREAM
Espuma detergente “efeito neve” muito perfumada, para uma delicada lavagem das carroçarias dos
automóveis. A espuma facilita a total cobertura da superfície, torna mais demorada a evaporação do
produto e aumenta o tempo de contacto entre a sujidade e o detergente. Utilizar com nebulizador de
espuma ou nas escovas das lavagens self-service. Durante a utilização difunde um agradável perfume.

Embalagem disponível: 20 kg

FOAMING PLUS
Espuma detergente “efeito neve” perfumada para uma delicada lavagem de superfícies pintadas. A espuma facilita a cobertura total, retarda a secagem do produto na carroçaria, por evaporação e aumenta o tempo de contacto entre a sujidade e o detergente. Utilizar na fase de pré lavagem em equipamentos de lavagem automática ou utilizar nebulizador de espuma.

Embalagem disponível: 20 kg

JMCS ESPUMA ROSA
Shampoo colorido e espumoso muito eficaz, para uma delicada lavagem de carroçarias auto. A espuma
colorida facilita a total cobertura da superfície, torna mais demorada a evaporação do produto e aumenta o tempo de contacto entre a sujidade e o detergente.

Embalagem disponível: 25 kg

JMCS CLEANFOAM FRUIT DREAM
Espuma detergente para uma delicada lavagem das carroçarias dos automóveis. A espuma facilita a
total cobertura da superfície. Utilizar com nebulizador de espuma ou nas escovas das lavagens selfservice. Durante a utilização difunde um agradável perfume.

Embalagem disponível: 25 L

10

LAVAGEM
MANUAL

CAR SHAMPOO JMCS
Detergente neutro com elevado poder espumoso, dotado de acção especifica emulsionante e sequestrante da sujidade, remove eficazmente contaminações orgânicas, gorduras, óleos, etc, de todo
o tipo de superfícies, pintadas ou não, esmaltadas, plastificadas, etc. é insubstituível para a lavagem
manual de carroçarias, limpeza de superfícies duras, azulejos, metais, etc. Graças ao seu PH neutro,
é bem tolerado na pele.
Embalagem disponível: 25 kg

STOP AUTOSHAMPOO LAVAINCERA
Shampoo com cera que numa só operação limpa, dá brilho e protege. Durante a lavagem do automóvel cria uma fina capa brilhante de longa duração. O uso regular de STOP AUTOSHAMPOO
LAVAINCERA mantém o carro limpo e brilhante.

Embalagens disponíveis: 12x1lt / 4x5 kg / 20 kg

PRALUX EXPRESS
Utilizado como um comum shampoo auto, garante um efeito polish impecável e o brilho de um
extraordinário efeito espelho. A superfície fica lisa e suave ao tacto como um verdadeiro efeito
seda. PRALUX EXPRESS forma um filme hidro-repelente invisível, que favorece o rápido escorrimento da água em todas as superfícies da viatura (carroçaria, vidros, faróis, etc.), diminuindo a necessidade de uso do limpa pára brisas e facilitando as lavagens seguintes (propriedades easy to clean).

Embalagem disponível: 5L / 1L
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SHAMPOO PARA
ESCOVAS

TEKNOPOLISH DP

PRÉ-CERA

Shampoo polish escovas multi-efeito
Detergente para dosear no arco que precede as escovas nos equipamentos de auto-lavagem. A fórmula, realizada com misturas de tensioativos anfóteros e catiónicos com aditivos especiais brilhantes e
protetores, apresenta numerosas vantagens: bom poder detergente e espumoso; dá brilho às superfícies pintadas; melhora visivelmente a fase final de secagem; não engordura as escovas e o pavimento,
forma na carroçaria um filme protector e duradouro, lubrifica a acção de fricção das escovas.

Embalagem disponível: 20 kg

SHAMPOO SPAZZOLE
Detergente especifico para o arco de dosagem das escovas de equipamentos de lavagem automática.
Além de lavar e manter limpas as escovas, lubrifica e facilita a acção mecânica dos equipamentos. O
produto permite um enxaguamento perfeito, o que prepara a carroçaria para a fase seguinte de encerar / dar brilho.

Embalagem disponível: 20 kg

TEKNOBRUSH
Detergente para facilitar e melhorar a fase de secagem final, graças ao seu excelente efeito repelente
de água, contribuindo para melhorar o brilho final. Além de limpar e conservar as escovas, lubrifica e
facilita a acção das mesmas sem furar e sem qualquer resíduo nas tubulações e nos bicos. Particularmente adequado para escovas carlite e de túnel.

Embalagem disponível: 20 kg
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ENCERAR

GO-GO PT
Cera hidra-abrilhantadora e repelente de água para secagem de viaturas após a fase de lavagem em
sistemas automáticos com ventilação forçada. Ideal para a fase de encerar/secar a viatura nas lavagens
self-service. Cria na carroçaria um véu invisível, não gorduroso, altamente protector e hidrorrepelente
que dá brilho à pintura.
Embalagem disponível: 20 kg

GO-GO BLU
Cera para secar e dar brilho a viaturas em equipamentos com ventilação. Cria um filme hidrorrepelente e brilhante.

Embalagem disponível: 20 kg

GO-GO ROSSA
Cera para secar e dar brilho a viaturas em equipamentos com ventilação. Cria um filme hidrorrepelente e brilhante.

Embalagem disponível: 20 kg
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POLISH

PROTECTIVE WAX GOLD
Fórmula especifica para equipamentos de auto lavagem munidos de programa para espalhar e puxar o
lustro. Polish liquido em espuma, com perfume a maçã, de elevada concentração especificamente formulado para dar brilho e proteger a pintura da carroçaria. Forma um resistente filme protector hidro
repelente sobre a carroçaria, protegendo-a da acção da humidade, smog, agentes atmosféricos. Doseado com equipamento de espuma, permite a aplicação sob forma de uma espuma rica com impressionante efeito óptico.
Embalagem disponível: 20 kg

TEKNOBOND PTFE
Tratamento protector longa duração, à base de PTFE. Fácil de aplicar no arco de lavagem, antes do
enceramento final. Melhora a secagem, confere alto brilho à carroçaria, protegendo-a até 30 dias.
Confere propriedades “easy to clean” à carroçaria, evitando a aderência da sujidade. Liberta um agradável perfume durante a aplicação.

Embalagem disponível: 20 kg

FUSION GREEN
Cera altamente concentrada, super brilhante com efeito polish.

Embalagem disponível: 20 kg
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LIMPA
PÁRA BRISAS

BI-MOSCHI
Detergente bi-fásico concentrado para limpeza de pára brisas das viaturas. Fórmula especifica
para a rápida e eficaz remoção de mosquitos e outros insectos, bem como a sujidade. O BIMOSCHI é composto de uma “fase superior” caracterizada por possuir elevado poder desengordurante e lubrificante e por uma “fase inferior” de enérgica acção detergente especifica para
a remoção de resíduos orgânicos. Facilita o deslizar do limpa pára brisas diminuindo o atrito
com o vidro e liberta um agradável perfume.

Embalagem disponível: 24x250 ml

MIGNON –26 / MIGNON –35
Detergente de elevada eficácia para vidros de viaturas. Ideal em todas as estações do ano e
imprescindível no inverno. Fórmula disponível nas duas versões anticongelantes: -26ºC e 35ºC. Não provoca fenómenos de stress cracking nas superfícies de plástico (ex. poliacrilatos).
Facilita o deslizar do limpa pára-brisas diminuindo o seu atrito com o vidro.
Embalagens disponíveis:
-26: 20 kg /24x250 ml
-35: 20 kg/200 kg

PARABREZZA CLEANER
Aditivo liquido concentrado para limpeza do pára-brisas. Permite uma perfeita e veloz remoção da sujidade, assegurando a máxima visibilidade e perfumando o interior do veículo com
perfume a limão. A nova fórmula contém uma mistura de tensioativos especificamente seleccionada para evitar os fenómenos de stress cracking nas superfícies em plástico (ex: poliacrilatos).

Embalagem disponível:24x250 ml
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VIDROS

VETRO ALL
É um detergente altamente concentrado para limpeza de vidros. A sua formula remove facilmente pó,
smog, sujidade e insectos, desengordura e lava a fundo, deixando o vidro particularmente brilhante sem
deixar auréolas.

Embalagem disponível: 12x1lt

DIK VETRI
Detergente liquido concentrado , sem enxaguar à base de tensioativos aniónicos, dotado de excelente
capacidade penetrante e emulsionante da sujidade. DIK VETRI não deixa auréola e é ideal para usar
onde não é possível enxaguar com água.

Embalagens disponíveis: 4x5 kg / 20 kg

VETROBEL
Detergente spray de espuma activa especificamente formulado para limpeza de vidros, cristais, superfícies lacadas em fórmica, etc. Limpa rapidamente sem deixar auréola, difundindo um delicado perfume.

Embalagem disponível: 12x400 ml

IP 10 VETRI
Detergente liquido pronto a usar , sem enxaguar à base de tensioativos aniónicos, dotado de excelente capacidade penetrante e emulsionante da sujidade. IP 10 VETRI não deixa auréola e é ideal para usar
onde não é possível enxaguar com água.

Embalagens disponíveis: 12x750 ml
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LIMPEZA DE
INTERIORES

SKIN
Detergente liquido, de baixa viscosidade e agradável perfume a limão. Produto de alto poder detergente, de espuma controlada, capaz de eliminar qualquer mancha, mesmo as mais obstinadas, de superfícies em plástico, borracha, sintético, superfícies duras, pintadas, metais, etc.

Embalagens disponíveis: 20 kg/4x5 kg

PULISCITUTO ESPECIAL
Produto universal de acção rápida desengordurante e abrilhantadora. Detergente liquido sem enxaguar, de elevado poder desengordurante. Ideal para eliminar sujidade e manchas de lápis e canetas de
azulejos, cerâmica fórmica, plástico, vidro, electrodomésticos, interior de automóveis, aço inox, etc.

Embalagem disponível: 4x5 kg

K2
Detergente universal em spray para limpar e dar brilho numa só operação. Com uma simples passagem remove “dedadas”, manchas, sujidade e pó de superfícies duras tais como madeira, metal, superfícies pintadas, esmaltadas, cromadas, etc.
Embalagem disponível: 12x400 ml

SUPER SKIN SPRAY
Detergente universal em spray. Forma uma espuma compacta, abundante, perfeitamente aderente às
superfícies verticais, que potência a acção desengordurante e detergente do produto. Limpa a fundo
com facilidade todo o tipo de superfícies:

Embalagem disponível: 12x400 ml

P 60
Detergente em creme para limpeza e protecção das superfícies em pele. Confere um notável aspecto
à pele, que fica rejuvenescida, macia e agradável ao toque, devido ao óleo de abacate presente na sua
fórmula, que a torna também resistente à água. Os tensioativos não agressivos permitem uma limpeza
a fundo sem danificar.
Embalagem disponível: 12x1000 ml
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LAVAGEM E
DESINFECÇÃO
Camiões Frigoríficos
Transporte Alimentar

CLOROFOAM
Produto detergente alcalino com cloro activo utilizado quando se deseja obter uma limpeza completa e garantir a higiene das superfícies, pavimentos, paredes, equipamentos e aparelhos. A espuma
rica permite um longo tempo de contacto com a sujidade e uma acção oxidante e desinfectante do
cloro activo, garantindo a remoção dos resíduos orgânicos mais tenazes.

Embalagem disponível: 20 kg

FIVE SUPER SANITIZANTE
Desinfectante ácido, fortemente oxidante, não espumoso, isento de cloro, facilmente biodegradável
e aceitável do ponto de vista ambiental. Tem acção eficiente sobre todo o tipo de microrganismos
mesmo a baixa concentração e trabalhando com temperaturas baixas. Nas diluições de uso, o FIVE
pode ser utilizado nos seguintes materiais: inox, ferro zincado, vidro, porcelana, polietileno, teflon,
pvc esmalte e superfícies em borracha. Ideal para desinfecção em sistema CIP e método tradicional.

Embalagem disponível: 20 kg

JAMINAL
Desinfectante concentrado inodoro, à base de sais de amónio quaternário especifico para a desinfecção de superfícies duras em geral. Indicado para a desinfecção, pós limpeza, do interior de câmaras frigorificas instaladas em viaturas.
Embalagem disponível: 5kg / 20 kg
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MANUTENÇÃO E
LAVAGEM DE
ESTOFOS

M 15
Detergente liquido perfumado de baixa espuma para lavagem de estofos alcatifas e tecidos. M15
foi especificamente estudado para usar com máquina de extracção. É dotado de um óptimo poder detergente e atua mesmo em sujidade alojada nas fibras mais profundas. Por outro lado, a
limpeza dos tecidos com M15 respeita as cores, reavivando-as. Sector de uso: interior de veículos, sofás e poltronas, alcatifas e todas as superfícies revestidas a tecido, veludo e alcântara.

Embalagem disponível: 20 kg

TEKNO IN
Detergente liquido especifico para limpeza do interior automóvel, sobretudo tapetes, tecidos e
superfícies plásticas. Possui um excelente poder de desinfecção que atua sobre a sujidade mais
profundas. Liberta um agradável aroma a pinho.

Embalagem disponível: 20 kg

STOFFINET
Detergente espuma spray para a limpeza de todos os tipos de tecidos e alcatifas. Após secar,
deixa resíduos secos, não higroscópicos e facilmente removíveis. Aumenta o tempo de intervalo
desde a limpeza ao reaparecimento da sujidade nos tecidos tratados.

Embalagem disponível: 12x400 ml
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ABRILHANTADORES
DE TABLIERS

JOLY LIQUIDO
Abrilhantador protector para tablier e pára choques. Limpa, dá brilho e protege superfícies em pele,
sintéticas, plástico, borracha, acrílico, madeira, etc. protege as superfícies de danos provocados pelo
sol, envelhecimento e agentes atmosféricos em geral. Ideal para interiores de automóveis, tabliers,
pára choques externos e mobiliário de casa.
Embalagens disponíveis: 12x750 ml / 10 kg

FASCION
Abrilhantador protector para tablier e pára choques. Limpa, dá brilho e protege superfícies em pele,
sintéticas, plástico, borracha, acrílico, madeira, etc. protege as superfícies de danos provocados pelo
sol, envelhecimento e agentes atmosféricos em geral. Ideal para interiores de automóveis, tabliers,
pára-choques externos e mobiliário de casa.

Embalagens disponíveis: 10 kg

CM 1800
Produto de alta concentração para dar brilho a superfícies em plástico e em borracha das viaturas.
Espalhando o CM 1800 no tablier, pára-choques, guarnições e pneus, para além de dar brilho, protege as zonas tratadas dos raios ultra violeta, dos agentes atmosféricos e do envelhecimento. O produto pode ser utilizado também como lubrificante em várias aplicações industriais.

Embalagem disponível: 10 lt

JOLY PROFESSIONAL SPRAY

JOLY CARROÇARIA

Spray polivalente, ideal para superfícies em pele,
sintético, couro, madeira e plástico. Deixa sobre a
superfície um subtil filme hidrorrepelente e anti
pó. Lubrifica peças em atrito, dobradiças, alavancas, etc, e protege da humidade os dispositivos de
ignição e contacto das baterias. Fragrâncias: limão,
morango, maçã, baunilha e talco.

Abrilhantador para tablier e peças em
e borracha de viaturas. Contém uma
equilibrada de óleos sem silicone de
poder abrilhantador, compatíveis com
ais operações de pintura.

Embalagem disponível: 12x400 ml

Embalagem disponível: 12x600 ml
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ABRILHANTADORES
E LUBRIFICANTES
DE PNEUS

ROTABRILL

EFEITO PRETO BRILHANTE

Abrilhantador e protector para pneus e superfícies em borracha. Diluído em água e aplicado nos
pneus, devolve-lhes a cor negra e amacia-os, preservando-os da acção dos agentes atmosféricos e
do envelhecimento.

Embalagens disponíveis: 4x5 kg /25 kg

ROTABRILL PURO
Abrilhantador e protector para pneus e superfícies em borracha. Diluído em água e aplicado nos
pneus, devolve-lhes a cor negra e amacia-os, preservando-os da acção dos agentes atmosféricos e
do envelhecimento.

Embalagem disponíveis: 12x1 lt

ROTABRILL OCEAN

EFEITO PRETO FOSCO

Abrilhantador e protector concentrado especifico para pneus e superfícies em borracha. Aplicado
nos pneus, devolve-lhes a cor negra e amacia-os, preservando-os com eficácia da acção degradante
dos agentes atmosféricos. Formula ideal para túneis de lavagem com sistema automático de aplicação de abrilhantador para pneus.

Embalagem disponível: 25 kg

ROTABRILL SPRAY

EFEITO PRETO BRILHANTE

Formula em spray especifica para renovar, dar brilho e proteger os pneus e todas as superfícies em
borracha. Ideal para lubrificar e preservar as guarnições de vidros e portas.

Embalagem disponível: 12x400 ml

CAR PN
Produto abrilhantador de pneus, pode também ser aplicado nas tubagens de borracha dos motores
como preventivo contra o envelhecimento precoce. Abrilhanta e conserva de uma só vez. Protege
durante longos períodos. Não é corrosivo para metais e borrachas. É miscível com água.
Embalagem disponível: 10/ 25 lt
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ADITIVOS
PERFUMADOS

MC 70
Desodorizante liquido de base aquosa para todos os tipos de ambiente. A sua fórmula à base de
essências perfumadas, deixa no ambiente um perfume fresco a limpeza, ao mesmo tempo que
elimina os odores desagradáveis de qualquer origem. É ideal para refrescar e desodorizar ambientes fechados ou muito frequentados. Perfume oxyfresh.
PRODUTO ALTAMENTE CONCENTRADO: 75 ml = 2 x 750 ml
Embalagem disponível: 40 x 75 ml

ESSÊNCIA CONCENTRADA
Perfume concentrado para juntar ao detergente de pré lavagem, shampoo de espuma e shampoo de escovas. Espalha no ar um agradável aroma que se difunde em toda a zona da box-self
service e túnel de lavagem auto. Diluída na água pode ser utilizada como desodorizante ambiente. Fragrâncias disponíveis: pinho, frutos vermelhos, maçã.
Embalagem disponível: 24x250 ml

HIGIENIZAÇÃO DE
AR
CONDICIONADO

PURE AIR LIQUIDO
Neutralizante de odores e desodorizante para equipamentos de ar condicionado e de ventilação
de viaturas. Ideal para qualquer tipo de aparelho de ar condicionado.

Embalagem disponível: 4x5 kg

PURE AIR SPRAY
Higienizante para equipamentos de climatização auto. Desodorizante desinfectante estudado especificamente para remover germes e bactérias e eliminar os maus odores dos equipamentos de
ar condicionado auto. Deixa um agradável perfume que perdura no tempo.

Embalagem disponível: 24x200 ml
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PRODUTOS PARA
OFICINA E
MANUTENÇÃO

BRAKE ONE LIQUIDO SA / SPRAY
Detergente liquido para limpeza de resíduos do desgaste de pastilhas, óleo de travões de discos ou
tambor. Graças ao seu elevado poder de limpeza é aconselhado para desengordurar e limpar radiadores, engrenagens, tubos de equipamentos hidráulicos e óleo, etc. O seu poder solvente permite a sua
utilização na remoção de resíduos de cola nas superfícies duras.
Embalagem disponível: 10 kg

CM 1040
Descarbonizante desengordurante, desenvernizante não fenólico para utilizar em deposito estático à
temperatura ambiente. CM 1040 é um produto de 2 extratos. O extrato superior é um tampão químico aquoso cuja evaporação é mínima. O extrato inferior é uma combinação de solventes e tensioativos. Ideal para carburadores, depósitos carbonizados dos pistons, cabeças de motores, borrachas
adesivas, etc.
Embalagem disponível: 25 kg

RAPID
Mistura de hidrocarbonetos ideal para limpar e desengordurar os motores e peças mecânicas. A combinação dos solventes e tensioativos confere ao produto uma boa enxaguabilidade com água e elevado poder emulsionante. O RAPID é um bom desencerante para ceras parafínicas.

Embalagem disponível: 20 lt

LM 500 R
Mistura de hidrocarbonetos ideal para limpar e desengordurar os motores e peças mecânicas. A combinação dos solventes e tensioativos confere ao produto uma boa enxaguabilidade com água e elevado poder emulsionante.
Embalagem disponível: 25 lt

DRYER
Absorvente mineral, quimicamente inerte, não abrasivo, não inflamável e não tóxico. É recomendado
para pavimentos particularmente escorregadios (mosaicos, madeira, metal e pintados), que não permitam os produtos granulados cujas esferas resultariam danosas.
Embalagem disponível: 20 kg
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LP 500
Produto para desengordurar metais e ligas. LP 500 é um produto volátil que não necessita enxaguar.
Não sendo condutor de electricidade, está indicado para limpeza de componentes eléctricos, bobines, interruptores, etc.

Embalagem disponível: 25 lt

CM 1070
Produto lubrificante e para arrefecimento em rectificação e trabalhos mecânicos. Produto completamente isento de minerais, solúvel em qualquer proporção com água, obtendo-se uma solução completamente transparente. A ausência de óleos minerais permite uma elevadíssima resistência a fenómenos de apodrecimento. Os vários aditivos presentes na fórmula asseguram óptimo poder lubrificante e de arrefecimento mesmo operando a altas temperaturas, propriedades anti espuma e elevado
poder anti ferrugem, garantindo longa durabilidade dos utensílios e facilidade de trabalho. Não apresenta problemas de incompatibilidade com águas duras.
Embalagem disponível: 20 kg

G1
G1 lubrifica articulações, engrenagens, alavancas, suspensões, dobradiças, etc. permite lubrificar mesmo as peças mecânicas de difícil acesso. A forte adesão da gordura às superfícies permite a sua utilização mesmo em superfícies verticais, evitando novas colagens.

Embalagem disponível: 12x400 ml

K5
Repele a humidade das superfícies metálicas, contactos eléctricos, peças de motores, etc. Amacia a
sujidade e corrosão, desbloqueando uniões oxidadas, parafusos, tirantes e peças metálicas. Protege
contra a oxidação, limpa óleo, gordura e alcatrão e deixa uma película uniforme e subtil de elevado
poder lubrificante.

Embalagem disponível: 12x400 ml

ST1 SPRAY
Spray desblocante e protetor, contendo óleos de elevado poder lubrificante e penetrante. Permite
remover sem problemas parafusos, cavilhas, e porcas bloqueadas por ferrugem, sujidade, resíduos
oleosos secos, etc. o seu elevado poder lubrificante diminui o atrito e aumenta a fluidez dos órgãos
em movimento, engrenagens, dobradiças, fechaduras, etc. as peças tratadas com ST1 ficam cobertas
com um filme oleoso que protege da corrosão e previne posteriores bloqueamentos.

Embalagem disponível: 12x400 ml
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PARAGEL
Liquido anticongelante concentrado para preparação de soluções anticongelantes e anticorrosivas, especifico para circuitos fechados. Protege da corrosão as peças metálicas dos circuitos de refrigeração,
prolonga a duração das peças em borracha e evita a formação de espuma e incrustações. Existe nas
cores: Azul, rosa, verde fluorescente, verde escuro.

Embalagens disponíveis: 12x1lt / 20 kg / 220 kg

PARAGEL SB
Liquido anticongelante concentrado rosa, para preparação de soluções anticongelantes e anticorrosivas, particularmente indicado para circuitos fechados em alumínio e suas ligas. Protege da corrosão as
peças metálicas dos circuitos de refrigeração, prolonga a duração das peças em borracha e evita a formação de espuma e incrustações.

Embalagens disponíveis: 12x1kg / 20 kg / 220 kg

PARAGEL LONG LIFE
Liquido anticongelante de qualidade superior e de elevada concentração, para a preparação de soluções anticongelantes e anticorrosivas especificas para circuitos fechados. As sua elevada qualidade permite o seu uso em qualquer clima e em qualquer estação. É um liquido de longa duração, que mantém
inalteradas as suas características quer durante a armazenagem quer durante a utilização.

Embalagem disponível: 20 kg

PARAGELO
Anticongelante puro, fabricado à base de etilenoglicol e um conjunto de inibidores de corrosão para
proporcionar uma completa protecção a todos os componentes do circuito de refrigeração. Existe nas
cores: Azul, rosa, verde fluorescente, verde escuro.

Embalagens disponíveis: 20 kg / 220 kg

PARAGELO –5 / PARAGELO –18 / PARAGELO 50%
Anticongelante pronto a usar proporciona uma completa protecção a todos os componentes do circuito de refrigeração. Existe nas cores: Azul, rosa, verde fluorescente, verde escuro

Embalagem disponível: 5 lt / 20 lt / 200 lt
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DESINCRUSTANTES

DESCALL SUPER
Ácido tamponado e inibidor que permite a desincrustação sem fenómenos corrosivos em materiais
tais como: aço, ferro, cobre, alumínio, vidro.

Embalagem disponível: 4x6 kg

DS
Detergente desincrustante ácido. Elimina ferrugem, calcário, manchas e incrustações. Remove com
facilidade resíduos de lama e argamassa. Com um tempo de contacto pouco prolongado pode ser
usado com segurança em superfícies pintadas e lacadas.

Embalagem disponível: 4x5 kg

ECAL
Aditivo anti calcário para equipamentos de circuito fechado com circulação de água
A água que normalmente é fornecida pela rede hídrica e furos apresenta uma dureza variável de 1530ºF e, algumas vezes essa dureza é responsável pela formação de incrustações calcárias nos tubos,
serpentinas, resistências, caldeiras, etc. a formação dessas incrustações é perigosa para o funcionamento dos equipamentos porque altera as permutas térmicas em alguns pontos com possibilidade de
fazer furos ou fissuras. Os fosfonatos contidos no ECAL agem mesmo a baixas concentrações, fazendo-se notar bem o efeito de “auréola” devido ao qual os agentes inibidores são absorvidos na zona
onde se forma a incrustação e provoca alterações na estrutura dos cristais,, o que diminui muitíssimo
a formação de novas incrustações. Por outro lado, o ECAL é dotado de elevada resistência à hidrólise em ambiente aquoso, mesmo a temperaturas elevadas. O ECAL inibe a precipitação de sulfato de
cálcio, hidróxido de ferro, alumínio, cobre.
Embalagem disponível: 20 kg
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TOGLICIMENTO
Liquido de baixa viscosidade composto por ácido minerais e inibidores que permitem amaciar e
dissolver incrustações de cimento das superfícies em metais ferrosos, pintadas e em cerâmica sem
provocar danos. Além de dissolver o cimento, o produto tem propriedades desenferrujantes. O
produto tem indicador de exaustão. A cor escura intensa indica a capacidade reactiva. A viragem
para amarelo assinala a exaustão do efeito desincrustante. Neste caso, substituir ou juntar mais produto.

Embalagem disponível: 20 kg

BRILLANTANTE PER ALLUMINIO
Detergente ácido com capacidade de remover eficazmente as oxidações das superfícies em alumínio
deixando-as limpas e brilhantes. Ideal para os taipais e galeras em alumínio dos camiões.

Embalagem disponível: 25 kg

JMCS TRI 500
Detergente concentrado a base de ácidos orgânicos e inorgânicos para limpeza eficaz de todo o
tipo de superfícies metálicas (alumínio/aço inoxidável). Renovador / abrilhantador eficaz para qualquer tipo de estrutura metálica, a sua utilização continuada garante superfícies perfeitamente limpas
e brilhantes. Elimina gordura, calcário, sujidade incrustada e remove eficazmente todo o tipo de
óxidos. Ideal para a lavagem de camiões, comboios, jantes, etc.

Embalagem disponível: 25 kg / 230 kg

D33
Detergente desincrustante desoxidante para superfícies pintadas e em alumínio. Ideal para limpeza
de viaturas pesadas e carruagens de comboio. Remove a sujidade mais tenaz, traços de ferrugem e
riscos. Deixa brilhantes e limpas as jantes tradicionais e em liga leve.

Embalagem disponível: 25 kg
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LAVAGEM E
MANUTENÇÃO DE
PAVIMENTOS
DBS
Detergente liquido de espuma controlada para limpar e desengordurar pavimentos industriais, garagens,
oficinas, etc. A sua acção de limpeza é óptima quando utilizado com máquina de lavar pavimentos. A força
das escovas associada com o alto poder emulsionante do produto garante uma limpeza total mesmo em
pavimentos particularmente sujos.
Embalagem disponível: 20 kg

K20
Detergente decerante de espuma controlada para pavimentos. A combinação ideal de tensioativos, sequestrantes e sais alcalinos, torna-o particularmente indicado para a remoção de tido o tipo de sujidade.
Indispensável para remoção de ceras metalizadas copoliméricas, mesmo envelhecidas e ceras naturais. A
espuma controlada abrevia o tempo de enxaguar e permite que seja utilizado quer manualmente quer com
máquina
Embalagem disponível: 4x5 kg

NOVA AMONIACAL
Produto detergente alcalino de base amoniacal. A sua fórmula à base de tensioativos não iónicos desengordura a fundo removendo todo o tipo de sujidade. NOVA AMMONIACALE é um detergente universal
para todo o tipo de superfícies duras (linóleo, plástico, borracha, metal, etc.), é ideal para limpeza de pavimentos
Embalagem disponível: 4x5 kg

IP 62
Detergente alcoólico perfumado, para limpeza profunda, sem deixar auréolas, de todas as superfícies duras laváveis. Insubstituível em superfícies duras brilhantes tais como: plástico, formica, cerâmica, grés porcelanato e pavimentos em geral. Pode ser usado em pavimentos tratados com ceras polimericas auto abrilhantadoras. Deixa no ambiente um agradável e fresco perfume a limpeza. Não necessita enxaguar.

Embalagem disponível: 4x5 kg

K 100
Detergente liquido de espuma controlada para limpeza e desengorduramento enérgico de pavimentos que
não estejam protegidos por ceras. Indicado para limpeza e manutenção diária de superfícies em grés que
resultam particularmente difíceis de limpar. Correctamente diluído, é um óptimo desenceraste para
pavimentos. Remove facilmente das superfícies restos de tintas e os riscos negros deixados no pavimento
pelas rodas dos empilhadores.
Embalagem disponível: 4x5 kg
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PRODUTOS
TÉCNICOS

EASY CLEAN GRAFFITI PLUS
Removedor de graffitis. Produto neutro, especifico para superfícies não porosas e resistentes, tais
como: vidro, plástico, metal, azulejos e pedras em geral. Remove eficazmente as tintas e vernizes dos
graffitis sem agredir as superfícies. Ideal também para remover graffitis de superfícies já protegidas
com anti graffiti de tipo permanente.

Embalagem disponível: 4x 10 kg

JUSTO
Detergente desodorizante para wc portáteis. Formula constituída por neutralizante de odor, detergente e desincrustante, altamente concentrados, limpa e elimina qualquer odor em casas de banho
portáteis. Eficaz mesmo na presença de águas duras.
Embalagem disponível: 4x5 kg

INOX OK LIQUIDO
Limpa, dá brilho, protege e mantém brilhantes as superfícies em aço inoxidável. Forma um filme
protector de longa duração.

Embalagem disponível: 12 x 750 ml

LAVAGGIO CASSONETTI MANUAL
Formula específica de elevado poder detergente, amplo espectro de acção desinfectante e elevado
efeito desodorizante para limpeza de contentores na higiene urbana e nos meios de transporte
destinados a recolha e transporte de resíduos urbanos.

Embalagem disponível: 20 kg
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PANEL CLEANER
Detergente concentrado específico para a limpeza e decapagem das superfícies dos painéis solares
Remove rapidamente a sujidade, halos de calcário e excremento de aves. Secagem rápida com efeito
de auto-secagem e alto brilho com a ausência de halos.
Embalagem disponível: 4 x 5 kg

LUBRIFICANTE ALIMENTAR
O lubrificante alimentar é um produto resultante da mistura de óleos sintéticos refinados,
de elevada pureza. É usado para lubrificar componentes mecânicos da maquinaria do sector
alimentar, como por exemplo juntas, válvulas, transmissões, etc. Protege os cromados da
corrosão e a borracha do envelhecimento precoce provocado pelo contacto continuo de
vapor, ácidos, conservantes, etc.
Embalagem disponível: 12 x 400 ml

SPOILER
Spray abrilhantador para plásticos e borrachas dos veículos. Limpa, dá brilho e protege as
partes em plástico e borracha do exterior das viaturas. Cria um filme protector duradouro,
resistente aos agentes atmosféricos. Mantém a elasticidade característica das borrachas.

Embalagem disponível: 12 x 600 ml

30

LAVAGEM E
PROTECÇÃO
DAS MÃOS

ECOMAX
Sabonete liquido, delicadamente perfumado. Fórmula equilibrada em tensioativos e emolientes, para
lavar a pele sem a agredir.

Embalagem disponível: 4x5 kg

ECOMAX SP
Sabonete liquido, delicadamente perfumado. Fórmula equilibrada em tensioativos e emolientes, para
lavar a pele sem a agredir.

Embalagem disponível 4x5 kg

MANIGUARD GEL
Gel detergente para as mãos com microesferas e elevado poder desengordurante e emulsionante. Ideal
para mãos sujas de gordura, óleos de trabalho, incrustações, alcatrão, fuligem, resina, etc. O seu elevado conteúdo em lanolina e substâncias naturais, confere-lhe óptimas propriedades emolientes que deixam a pele macia e agradavelmente perfumada.

Embalagem disponível: 4x4 kg

MANIGUARD WHITE GEL COMPLETE
Produto neutro de acção abrasiva dermo compatível, para lavar as mãos. Elimina eficazmente todo o
tipo de sujidade, mesmo a mais difícil, tal como: gordura, fuligem, alcatrão, tinta, etc. Deixa a pele macia e perfumada.

Embalagem disponível: 4x4 L
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MANIGUARD FORTE
Sabonete liquido para as mãos, eficaz na remoção da sujidade mais tenaz e da gordura. A presença
de proteínas vegetais garante o respeito pela pele.

Embalagem disponível: 4x5 kg

MANIBEL PASTA BIANCA
Creme detergente lava mãos abrasivo com elevada capacidade desengordurante. Limpa a fundo as
mãos sujas de óleo, gordura, tinta, etc. A presença de substâncias activas emolientes contribui para
manter a pele macia. O abrasivo, particularmente ligeiro, não provoca entupimentos nas canalizações.
Embalagens disponíveis: 12x1kg / 6x4kg

MANIGUARD CREMA
Creme emoliente protector de efeito barreira, especifico para o trabalho com produtos químicos,
tintas, óleos queimados, gorduras, incrustações, etc. O produto combina uma acção protectora e
um bom efeito emoliente que previne a secura e gretas na pele. MANIGUARD CREMA impede a
aderência da sujidade nas zonas mais recônditas da pele, facilitando assim a limpeza das mãos.

Embalagem disponível: 6x300 ml

PRIMAGEL PLUS
Gel desinfectante para as mãos, para a imediata e eficaz higiene das mãos. Seca rapidamente, deixa
as mãos frescas e macias, sem a sensação de engordurado ou pegajoso. Pode ser utilizado em qualquer situação, bastam poucos segundos para uma segura desinfecção das mãos.

Embalagens disponíveis: 500 ml / 4x5 lt
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AMBIENTADORES

DESODORIZANTES
E AMBIENTADORES

DEO SANY SPRAY
Higienizante multiusos para ambiente, objectos e superfícies. Desinfecta, refresca o ambiente, elimina os odores, deixa uma agradável sensação de limpeza no ar, nos tecidos, nos objectos e nas superfícies com maus cheiros. Ideal para o tratamento de ambulâncias, tendas de campismo, sacos
cama, caravanas, armários, sapatos de bowling e patins, botas de ski, tecidos em geral, casotas de
animais domésticos, etc.

Embalagem disponível: 12x400 ml

AIRFRESH
Desodorizante desinfectante liquido para o ambiente. A emulsão concentrada de essência perfumada refresca e desodoriza durante horas, os ambientes fechados e muito frequentados. O principio
activo presente na formula (sais de amónio quaternário) assegura a desinfecção do ar e das superfícies tratadas. Elimina com facilidade maus odores de qualquer género. Fragrâncias disponíveis: Colonia Limão, Fresco ´D`Oriente e Floral. O AIRFRESH pode ser utilizado no distribuidor de perfume
das áreas de lavagem self-service.
Embalagem disponível: 4x5 kg / 12x750 ml

EMOTION AMBIENTADOR AUTO
Ambientadores animados de essências perfumadas.

Embalagem disponível: 24 unidades

DEO CART FREE AIR AMBIENTADOR AUTO
Ambientadores de essências perfumadas.

Embalagem disponível: 24 unidades
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TO GO AMBIENTADOR AUTO
Ambientadores de essências perfumadas.

Embalagem disponível: 24 unidades

OOH! AMBIENTADOR Auto
Ambientadores de essências perfumadas.

Embalagem disponível: 24 unidades

JOANINHA AMBIENTADOR AUTO
Ambientadores de essências perfumadas, com ranhura para moeda de carrinhos
de supermercado.

BIM BOOM BAM AMBIENTADOR AUTO
Ambientadores de essências perfumadas.

Embalagem disponível: 24 unidades
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AMBIENTADORES
Linha EMOZIONI

EMOZIONI ITALIANE é a linha de fragâncias de ambientadores da ALLEGRINI, inspirada nas mais icónicas cidades italianas. Elaborada com os mais finos e naturais ingredientes, é uma verdadeira experiência
dos sentidos.
Cada número corresponde a um destino, cada essência a uma memória. Perfumar como um meio de aumentar o apelo de um lugar ou de uma marca - marketing olfactivo! Toda a linha foi criada para estimular
a capacidade humana de associar uma fragância a um local e a um destino, sendo assim parte da estratégia
do seu negócio, tornando a sua marca tangível, e dando-lhe uma identidade concreta através dos aromas
dos seus espaços e ambientes.
A viagem através dos aromas revela o quanto um perfume pode influenciar o comportamento de um
Cliente, relembrando-lhe diferentes sentimentos e memórias positivas.
São várias fragâncias disponíveis em diferentes formatos:
SPRAY 250 ML
Quando pulverizado no ar, facilmente elimina odores, substituindo-os por agradáveis fragâncias.
O uso deste produto é optimizado pela utilização do dispensador apropriado, que promove uma distribuição da fragância de forma uniforme e automática (cerca de 3100 descargas por cada embalagem).
Ideal para utilizar em WCs, salas de reunião, restaurantes,
cantinas, ginásios, hotéis, escritórios, etc.
Disponível em 12 diferentes fragâncias.

LIQUIDO SEM GÁS 500 ML
Ambientador líquido e refrescante com moléculas de elevada
capacidade de absorção odores. Com uma fórmula inovadora, rapidamente neutraliza qualquer tipo de odor, devolvendo ao ambiente uma agradável e persistente fragância.
Ideal para utilizar no sector de lavandaria (cortinados, tapetes, toalhas, lençóis, etc.).
Disponível em 6 diferentes fragâncias.
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STICKS 250ML OU 500 ML

Fragâncias com alta concentração de perfume, apresentadas em frasco de vidro e conjunto de sticks de madeira,
por onde os aromas se libertam de forma lenta e de longa duração.
Esta linha confunde-se com uma peça de decoração, dando elegância a vários espaços como spas, escritórios, centros de bem estar, ginásios e hotéis.

Disponível em 4 diferentes fragâncias.

MINI 30 ML
Uma selecção de fragâncias caracterizada pelo seu pequeno e prático tamanho, desenhada especialmente para
transportar para qualquer lado os seus aromas preferidos.
Ideal para poder aromatizar o carro, tapetes, cortinados
ou toalhas de banho.

Disponível em 6 diferentes fragâncias.

BIG SPACE 500 ML (C/ DIFUSOR)
As micro partículas liberadas no ar de forma bastante
imperceptível, não sofrem alteração de temperatura e
tornam-se fragrâncias puras com propriedades sensoriais
extraordinárias associadas a propriedades terapêuticas
específicas,
A alta concentração de fragrâncias garante a cobertura
perfeita de espaços e qualquer tipo de ambiente (lojas,
escritórios, spas, ginásios, hotéis, etc.).

Disponível em 6 diferentes fragâncias.
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ACESSÓRIOS

Gama
LEAFIELD

A LEAFIELD ENVIRONMENTAL é um fabricante líder de recipientes de lixo premium, produtos de reciclagem e mobiliário urbano, que utiliza métodos de alta eficiência resultando em produtos de elevada qualidade.
Tendo desenvolvido uma gama especializada de caixotes de reciclagem e acessórios para uso externo e
interno, apresenta as melhores soluções para as necessidades de cada Cliente.

SOLUÇÕES DE RECOLHA DE LIXO DIFERENCIADO
UTILIZAÇÃO INTERIOR
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OUTRAS SOLUÇÕES
UTILIZAÇÃO INTERIOR OU EXTERIOR

Modelo CONSORT
Adequado para utilização interior e exterior
Abertura dupla que facilita o acesso "walk by"
Fechadura de bloqueio anti-vandalismo
Área disponível para adicionar logotipo para personalização
Dimensões: 1075 x 56 mm
Capacidade: 85 a 100 litros
Disponível em diferentes cores

Modelo METRO HOODED
Adequado para espaços limitados
Estrutura melhorada para máxima rigidez e durabilidade
Abertura dupla que facilita o acesso "walk by"
Fechadura de bloqueio anti-vandalismo
Dimensões: 1082 x 547 mm
Capacidade: 85 a 120 litros
Disponível em diferentes cores

Modelo VISCOUNT FORECOURT
Pensado especificamente para uso em estações de serviço
Com colector de lixo, dispensador de luvas e toalhetes de papel
Fácil reposição de toalhetes e luvas sem remover a tampa
Área disponível para adicionar logotipo para personalização
Dimensões: 1220 x 522 mm
Capacidade: 110 a 135 litros
Disponível em diferentes cores

Modelo MAXI ENVIROBIN
Adequado para utilização interior e exterior
Ideal para reciclagem de lixo de grande volume
As diferentes unidades podem estar interligadas
Parede dupla para máxima rigidez e durabilidade
Dimensões: 1220 x 550 x 615 mm
Capacidade: 140 litros
Disponível em diferentes cores

Peça mais informações ou consulte o nosso site sobre características especificas e outros modelos de recipientes e soluções de recolha de desperdício e reciclagem.
Tel. 00351 243 702 981

Fax. 00351 243 703 426

email: geral@jmcs.pt
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www.jmcs.pt

FAVAGROSSA

A JMCS é distribuidor da marca FAVAGROSSA, uma empresa italiana líder mundial em inovação no
mercado de escovas para lavagem de carros, presente em mais de 70 países em todo o mundo.
Com uma gama alargada de escovas verticais, horizontais e lava jantes para pórticos de automóvel e camiões.

ESCOVAS DE POLIETILENO

ESCOVAS LAVA JANTES

ESCOVAS CARLITE ®
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PAPEL E
OUTROS
ACESSORIOS

Toalhetes / Papel Higiénico / Rolos Industriais

Luvas descartáveis em nitrilo e latex

Coberturas Assentos / Tapetes / Volante

Panos

Pano microfibra

Pano microfibra

Pano Top Silk

Pano Metalik

para vidros

PLUS

Seda

Para óleos e gorduras

40x40 azul

40x40

50x70

40x75
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Camurças

Camurça natural

Camurça Cleanet

Camurça deluxe

retangular

com microfibra

62x40 cm

45x60 cm

Outros acessórios

Cabo extensível 102-185 cm sem passagem de água

Escova Super Extension cabo extensível
112-193 cm

Espátula para recolha de água

Escova profissional para remoção de
pelos dos animais
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MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS

PEQUENOS
EQUIPAMENTOS

Lavadora de Estofos SOLARIS

Aspirador WINDY

Lavadora de Alta Pressão

Lavadora de Alta Pressão

a quente Alberti JOLLY

a frio Alberti FT 200
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Pulverizadores de mão 1,5 /6 lt
(para líquidos alcalinos e ácidos/solventes )

Pulverizadores de mão 0,75 / 5 lt
(para produtos espumosos )

Pulverizadores para produtos de
base Solvente

Espremedor de parede
em ferro ou aço

Pulverizadores ProPulv Seko

Brush Black Booster

Nebulizador 25 / 50 lt

Gerador de espuma c/ dosatron
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SISTEMAS
DE LAVAGEM

Lavagem Self-Service

Uma vasta gama de lavagens self-service configuráveis de acordo com as necessidades dos Clientes.
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Smart 2 Pro

SKID
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Twister and Dry M2

Twister and Dry M2+

Lava Tapetes

Espremedor de Camurças
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PÓRTICOS DE LAVAGEM AUTO
Uma vasta gama de pórticos DEGAMA / AUTOEQUIP configuráveis de acordo com as necessidades
dos Clientes.
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PÓRTICOS DE LAVAGEM DE PESADOS
Série CAMBUS da AUTOEQUIP equipamentos eficazes e flexíveis (2, 3 ou 5 escovas) com uma vasta
gama de opcionais (alta pressão; lava chassis; controlos automáticos).
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JMCS | O SEU PARCEIRO DE NEGÓCIO
Estamos ao seu dispor para lhe garantir a oferta mais adequada às suas necessidades.
Contacte-nos!
Tel. 00351 243 702 981
Fax. 00351 243 703 426
email: geral@jmcs.pt
www.jmcs.pt
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