
  

 

QUEM SOMOS 

 

A JMCS está presente no mercado com uma vasta gama de produtos e equipamentos capaz de responder às necessi-

dades dos seus Clientes, com a qualidade reconhecida pelos resultados dos testes mais exigentes. Inclui produtos 

dedicados à comunidade, hotelaria e restauração, indústrias e espaços comerciais, destinados à higiene, desinfecção e 

limpeza de diferentes superfícies, equipamentos e outros artigos para combater a sujidade e odores. 

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 desafia-

doras, 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. 
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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 pri-

mas, 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 esti-

mular a sua correcta e eficiente utilização. 

As sessões de formação abrangem demonstrações específicas 

de produtos, técnicas de utilização e regulação de equipamen-

tos de dosagem, entre outros. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A gestão do ciclo do produto não termina com a venda e entre-

ga ao Cliente, mas continua com um serviço de assistência técni-

ca 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. 

OS NOSSOS SERVIÇOS 

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. 

A sua gama HORECA E INSTALAÇÕES oferece soluções para a limpeza 

profissional no âmbito da restauração, catering, hotelaria, ginásios, escolas, 

lares, estruturas sanitárias, numa óptica de prevenção da saúde pública.  

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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GRES WHITENER 
 

Detergente de espuma controlada e elevado poder desengordurante específico para limpeza de pavi-

mentos e, em particular, de superfícies em grés porcelânico com o auxílio de máquina lava pavimen-
tos. Remove em profundidade todo o tipo de sujidade, mesmo a mais difícil e agarrada. Graças ao seu 
elevado poder branqueador permite eliminar o aspecto acinzentado dos azulejos devolvendo-lhes o 
seu aspecto original. Especificamente formulado para a limpeza de superfícies em grés do sector da 
comunidade, industria, artesanato e distribuição alimentar.  

 

É indicado também para a limpeza de pavimentos industriais em ci-
mento, pedra calcária sem brilho e pedra siliciosa particularmente 
sujas.   

             Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

GRESNET BS 
 

Detergente de espuma controlada, de elevado poder desengordurante específico para limpeza de 

pavimentos e superfícies em grés, com o auxílio de máquina lava pavimentos. Especificamente formu-

lado para limpeza de superfícies em grés do sector industrial, artesanato e distribuição alimentar. É 

indicado também para limpeza de pavimentos industriais em cimento, pedra calcária não polida e pe-

dra sílica particularmente suja. 

         

           Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

SUPER GF GEL 
 

Gel detergente super concentrado para limpeza de pavimentos e de superfícies duras laváveis em ge-

ral. Não necessita enxaguar, deixa as superfícies brilhantes e o ambiente perfumado.  
 

Nas diluições aconselhadas, é ideal para a manutenção diária de pavimentos encerados, deixando-os 

brilhantes e resplandecentes. 

          

  Embalagem disponível: 12 x 1 litro 

DETERGENTES ALCALINOS E NEUTROS 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Pavimentos  
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SUPERMAXI RED 
 

Super Maxi Red é um novo detergente sem enxaguar idóneo para limpar pavimentos, azulejos e todo o 

tipo de superfícies laváveis. Lava a fundo deixando no ar um agradável perfume a limpeza. Nas diluições 

aconselhadas serve para manutenção quotidiana de pavimentos encerados, deixando-os brilhantes. 

 

      Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

NOVA AMONIACAL 
 

Produto detergente alcalino de base amoniacal. A sua fórmula à base de tensioactivos não iónicos desen-

gordura a fundo removendo todo o tipo de sujidade. NOVA AMONIACAL é um detergente universal 

para todo o tipo de superfícies duras (linóleo, plástico, borracha, metal, etc), é ideal para limpeza de pa-

vimentos. 

 

     Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

JMCS CLEAN FLORAL 
 

Detergente multi-usos perfumado, para paredes, pavimentos, instalações sanitárias, etc, com excelente 

poder detergente. Deixa um aroma agradavelmente fresco e perfumado. 
 

Aromas: Floral / Lavanda / Pinho / Limão  

               

   Embalagem disponível: 10 kg 

DETERGENTES DECAPANTES 

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 desencerante para 

pavimentos. Remove facilmente das superfícies restos de tintas e os riscos negros deixados no pavimento 

pelas rodas dos empilhadores.          

    Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

K 20 
 

Detergente decerante de espuma controlada para pavimentos. A combinação ideal de tensioactivos, se-

questrantes e sais alcalinos, torna-o particularmente indicado para a remoção de todo 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: 4 x 5 kg 
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LAVAINCERA 
 

Dá brilho e, ao mesmo tempo deixa um filme protector de cera. Com uma só operação limpa e encera 

os pavimentos protegendo-os do uso e da água.  

Ideal para mármores, azulejo, madeira envernizada (não utilizar em madeira não envernizada). 

 

      Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

LAVA-ENCERA E CERAS 

CEROIL / CEROIL AM 
 

Cera acrílica metalizada para aplicar em pavimentos de mármore, mosaico, tijoleira, vinil, madeira e simi-

lares. 

        Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

DETERGENTES ÁCIDOS 

DESCAL SUPER 
 

Produto para dissolução e remoção de resíduos inorgânicos, tais como óxidos, calcários e ferrugem, de 

superfícies de instalações industriais e máquinas do sector alimentar e outros. O DESCAL SUPER é 

tamponado e inibido, permitindo a desincrustação sem fenómenos corrosivos em materiais como: aço, 

ferro, cobre, latão, alumínio. 

     Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

D.S. 
 

Detergente ácido para uso sanitário, excelente para a limpeza geral do w:c, banheiras, bordo das pisci-

nas cerâmicas, etc. Elimina ferrugem, manchas e incrustações nos lavatórios. Remove com facilidade 

resíduos de calcário. Com um tempo de contacto adequado pode ser utilizado com segurança mesmo 

em superfícies laváveis e pintadas. 

       Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

DETERLUX 
 

Detergente abrilhantador para o tratamento de limpeza e manutenção de superfícies em grés, mármore 

tratado com chumbo, pavimentos pré tratados com ceras acrílicas auto abrilhantadoras, pavimentos em 

parquet, etc. 

 Embalagem disponível: 4 x 5 kg 
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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 for-

ça das escovas associada com o alto poder emulsionante do produto garante uma limpeza total mesmo 

em pavimentos particularmente sujos. 

      Embalagem disponível: 20 kg 

PRODUTOS ESPECIAIS 

DETERGENTE SCHIUMOGENO 
 

Detergente espumoso com elevado poder desengordurante formulado para uso com aparelhos de espu-

ma. Remove todas as sujidades gordurosas e proteicas mesmo quando usado a frio (20-25º C). A ade-

rência da espuma na sujidade permite um longo tempo de contacto garantindo uma limpeza profunda. 

      

Embalagem disponível: 20 kg 
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CLOROFOAM 
 

Detergente alcalino com cloro activo utilizado quando se deseja obter uma limpeza completa e garantir 

a higiene e desinfecção das superfícies, pavimentos, paredes, equipamentos e aparelhos. A espuma 

abundante permite um longo tempo de contacto com a sujidade e permite a acção oxidante e desinfec-

tante do cloro activo, garantindo a remoção dos resíduos orgânicos mais tenazes. 

      

Embalagem disponível: 20 L 

JMCS CLEAN GERM 
 

Detergente desinfectante, de amplo espectro, para a higienização de instalações e utensílios, por exem-

plo cozinhas, peixarias, talhos, catering, padarias, charcutarias, etc. 

 

 

   Embalagens disponíveis: 10 kg / 20 kg 

DPM/L 
 

Detergente alcalino com cloro activo, muito energético, não espumoso, com capacidade de remover 

rápida e eficazmente todo o tipo de sujidade e resíduos de origem orgânica. O agente cloro activo, 

fortemente oxidante, limpa, dá brilho e desinfecta as superfícies tratadas. Os aditivos sequestrantes 

melhoram a eficácia da limpeza, impedindo os sais responsáveis pela dureza da água de se transforma-

rem em resíduos calcários insolúveis. 

         

 Embalagem disponível: 20 kg 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Desinfectantes  

GEMINI CLEANER 
 

Detergente clorado, de acção desinfectante, para superfícies duras. Ideal para limpeza e higiene pro-

fundas de pavimentos, azulejos, casas de banho, cozinha e todo o tipo de superfícies laváveis. 

 

  Embalagem disponível: 4 x 5 kg 
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SANIQUAT CASA 
 

Detergente desinfectante, fácil de enxaguar para limpeza e higiene de superfícies duras em geral.  

Elimina com facilidade sujidade e maus odores deixando um agradável perfume a limpeza. Não danifi-

ca o metal, superfícies em plástico e pintadas. Ideal para limpeza e higiene de pavimentos azulejos, 

lavabos e todo o tipo de superfícies laváveis. 

 

  Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

GEMINI PRONTO 
 

Detergente clorado, de acção desinfectante, para superfícies duras. Ideal para limpeza e higiene pro-

fundas de pavimentos, azulejos, casas de banho, cozinha e todo o tipo de superfícies laváveis. 

          

    

   

    Embalagem disponível: 12 x 750 ml 

JMCS CLEAN BIANCA PF 
 

Lixivia perfumada com detergente, para utilizar na limpeza e desinfecção de pavimentos, paredes, 

sanitários e cozinhas. Ideal na desinfecção de utensílios e instalações domésticas e industriais. 

 

 

   Embalagem disponível: 10 kg 

BIOCLOR 
 

Pastilhas efervescentes desinfectantes de acção bactericida. 

O princípio activo Dicloroisocianurato de sódio liberta uma solução aquosa de ácido hipocloroso 

produzindo uma drástica diminuição do número de bactérias. 

        

  Embalagem disponível: 1 kg 
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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 microorganismos 

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: 25 kg 

JAMINAL 
 

Higienizante concentrado sem cheiro, para uso doméstico e civil, à base de sais de amónio quaterná-

rio, especifico na higienização de superfícies duras em geral.  

 

    Embalagem disponível: 4 x 5 kg / 20 kg 

SANDIK 
 

Desinfectante para superfícies duras, pronto a usar. Combinação hidra alcoólica de princípio deter-

gente desinfectante formulado para desinfecção rápida de superfícies duras, metálicas, envernizadas, 

em fórmica, vidro, plásticas, etc. Ideal para lavagem e desinfecção de superfícies que estejam em con-

tacto com alimentos nas várias indústrias. É eficaz sem enxaguamento. Integra o processo normal de 

limpeza e desinfecção possibilitando maior segurança na redução da contaminação microbiológica.

  

Embalagens disponíveis:  

4 x 5 kg / 12 x750 ml 
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LIMPEZA E HIGIENE 
 

Produtos Multiuso 

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, inte-

rior de automóveis, aço inox, etc. 

 

    Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

IL PULITORE 
 

Detergente concentrado para limpeza de todas as superfícies laváveis: pavimentos, azulejos, móveis 

lacados, casas de banho, cozinhas, etc. Usado concentrado, é um óptimo detergente para os óleos e 

gorduras utilizados na cozinha. Remove os riscos negros dos pavimentos provocados pelas solas de 

borracha. Variando a dosagem em relação a cada tipo de sujidade, IL PULITORE assegura econo-

mia, facilidade de limpeza, é prático de usar e, sobretudo, garante superfícies limpas e brilhantes.  

 

   Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

SKIN  
 

Detergente líquido de baixa viscosidade e agradável perfume a limão. Produto com elevado poder 

detergente, de espuma controlada, capaz de eliminar quaisquer manchas, mesmo as mais obstinadas 

de superfícies em plástico, borracha, pele, pintadas, metal, etc. 

 

   Embalagens disponíveis: 4 x 5kg / 20 kg 
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K2 
 

Detergente universal em spray, fácil de usar, limpa e dá brilho numa só operação. Com uma simples 

passagem de pano, remove manchas, sujidade e pó das superfícies duras como: madeira, cerâmica, 

azulejo, metal, superfícies pintadas, esmaltadas, cromadas, etc.   
     

Embalagem disponível: 12 x 400 ml 

SUPER SKIN SPRAY 
 

Detergente universal em spray. Forma uma espuma compacta, abundante, perfeitamente aderente às 

superfícies verticais, que potencia a acção desengordurante e detergente do produto. Limpa a fundo 

com facilidade todo o tipo de superfícies: azulejos, metais, plástico, borracha sintéticas, cerâmica.   

  

        Embalagem disponível: 12 x 400 ml 

MR. MOPPY 
 

Limpa, dá brilho e protege do pó durante longo tempo todas as superfícies esmaltadas, lacadas e 

pintadas, madeira, mármore, barro, cerâmica, plástico, fórmica. Ideal para persianas, fechaduras, mó-

veis, televisores, computadores e interiores auto. Após o uso deixa um agradável perfume no ambi-

ente que perdura ao longo do tempo. 

         

    Embalagem disponível: 12 x 400 ml 



14 

 

DIK VETRI 
 

Detergente liquido sem enxaguar à base de tensioactivos aniónicos dotados de excelente capacidade 

penetrante e emulsionante da sujidade. DIK VETRI não deixa auréola e é ideal para lavar onde não é 

possível enxaguar com água. 

      

Embalagem disponível:  4 x 5 kg / 20 kg 

VETROBEL PLUS 
 

Detergente spray de espuma activa especialmente formulado para limpeza de vidros e cristais, super-

fícies lacadas, fórmica, etc Limpa rapidamente sem deixar auréola deixando um agradável perfume. 

 

          

   Embalagem disponível: 12 x 400 ml 

VETRO ALL 
 

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. Os componentes utilizados na sua formula tornam-no ideal para lavar grandes 

superfícies vidradas, de modo rápido e eficaz, utilizando o rodo lava-vidros. 

        

Embalagem disponível: 12 x 1 litro 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Vidros 
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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 deter-

gente e actua 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 poltro-

nas, alcatifas e todas as superfícies revestidas a tecido, veludo e alcantara.    

  
 

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: 12 x 400 ml 

SMACCHIATORE 1/2/3/4 
 

Tira nódoas pronto a usar para o tratamento profissional de manchas em tecidos. 
 

SMACCHIATORE 1 - Produto específico para remoção de manchas de gordura. Ideal para 

facilitar a remoção de: óleo, gordura, chocolate, baton, maquilhagem, graxa, natas, manteiga, 

molhos, unguentos, etc  

SMACCHIATORE 2 - Produto específico para remoção de manchas de tinta e cera. Ideal 

para facilitar a remoção de: tinta, cola, cera, pintura, graffitis, etc  

SMACCHIATORE 3 - Produto específico para remoção de manchas de ferrugem. Ideal para 

facilitar a remoção de: ferrugem, cimento, gravilha de alumínio, cobre verde etc  

SMACCHIATORE 4 - roduto específico para remoção de manchas de sangue e sujidade 

orgânica em geral. Ideal para facilitar a remoção de: molhos, nódoas de marisco, ovo, amido, 

etc  

 

        

Embalagem disponível: 12 x 750 ml 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Tecidos 
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FREE KALC 
 

Detergente desincrustante perfumado pronto a usar. Formulado à base de ácidos orgânicos, é 

ideal para a remoção de resíduos calcários, resíduos de oxidação e ferrugem das superfícies duras 

esmaltadas, grés, torneiras e duches. 

 

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

DOLLY GEL 
 

Detergente com lixívia em gel de acção higienizante para superfícies duras. Ideal para a limpeza 

profunda e higiene de pavimentos, superfícies em azulejo, metais nas casas de banho, cozinha e 

ambientes em geral. 

 

 

    Embalagem disponível: 12 x 1 kg 

DS WC 
 

Detergente desincrustante para limpeza e higiene do WC à base de ácidos inorgânicos inibidos. A 

sua fórmula viscosa permite que os princípios activos adiram de modo uniforme às paredes verti-

cais da sanita e urinóis permitindo uma limpeza e higiene completas. Após o uso deixa um perfu-

me fresco agradável.  

        

Embalagem disponível: 12 x 750 ml 

DOLLY 
 

Creme de limpeza nova fórmula,  mais cremosa, com um agradável perfume a fresco. Limpa a fun-

do sem riscar as superfícies duras em cerâmica e aço. Ideal para lavabos, fornos, azulejos. 

 

 

   Embalagem disponível: 12 x 1 kg 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Casa de Banho 
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IP 10 VETRI 
 

Detergente liquido à base de tensioactivos aniónicos dotado de excelentes propriedades pene-

trantes e emulsionantes da sujidade. Não necessita enxaguar. Não deixa aureola e é ideal para 

usar quando não é possível enxaguar com água.. 

 

Embalagem disponível: 12 x 750 ml 

IP 30 SGRASSATORE 
 

Detergente líquido multiusos, ligeiramente perfumado a citrinos. Produto altamente detergente, 

de espuma controlada, capaz de eliminar quaisquer manchas, mesmo as mais obstinadas de super-

fícies em plástico, borracha, imitação de pele, superfícies duras, pintadas, metais, etc. 

 

Embalagem disponível: 12 x 750 ml 

IP 40 DESINCROSTANTE 
 

Detergente líquido para limpeza de casas de banho e cozinhas. Elimina facilmente os depósitos de 

calcário em torneiras, azulejos, loiças sanitária, cabines de banho, etc. Limpa velozmente removen-

do até os resíduos de sabão. As superfícies tratadas com IP 40 ficam suaves e brilhantes. Fácil de 

enxaguar, deixa as superfícies limpas, brilhantes e sem aureolas. 

 

    Embalagem disponível: 12 x 750 ml 

IP 62 OXYFRESH 
Detergente alcoólico perfumado, para limpeza profunda, sem deixar auréolas, de todas as superfí-

cies duras laváveis. Insubstituível em superfícies duras brilhantes tais como: plástico, fórmica, cerâ-

mica, grés porcelanato e pavimentos em geral. Pode ser usado em pavimentos tratados com ceras 

poliméricas auto abrilhantadoras. Deixa no ambiente um agradável e fresco perfume a limpeza. Não 

necessita enxaguar.  

 

     Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Linha IP  
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Esta linha apresenta produtos para limpeza diária, com a concentração de princípios activos ideal para 

garantir os melhores resultados 

Gama completa em embalagens monodose de 75 ml, que devem ser vertidas em flash em frascos de   

750 ml e completadas com água. Obter-se-á, assim, o produto pronto a usar.  

Produto altamente concentrado – 10% de principio activo, de forma a oferecer a maior efi-

cácia em todas as operações de limpeza diária. 

 

Óptima fragrância – perfume fresco e persistente, seleccionado para tornar o ambiente 

agradável, durante e após a utilização do produto 

 

Respeito pelo ambiente – graças à re-utilização do flash, e á poupança de plástico, em cerca 

de 78%, garantida pela pequena embalagem monodose. 

 

Simples de utilizar pelos operadores, o que resulta na optimização do tempo de trabalho, 

sem erros nem desperdícios. 

 

Redução do espaço necessário para armazenagem e para transporte 
 

 

EM 3 PASSOS, OBTÊM-SE O PRODUTO PRONTO A USAR: 

Completar com água 

Num flash com um pouco 

de água, verter uma em-

balagem monodose 
Agitar para misturar 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Linha MC  
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MC 20 VETRI 
 

Detergente para a limpeza de vidros, espelhos e cristais. É ideal também para a limpeza diária de 

todas as superfícies laváveis, tais como: azulejos, plásticos, superfícies pintadas, envernizadas, etc. A 

sua formula garante um resultado excepcional seu auréolas. Não necessita de enxaguamento e 

deixa um agradável perfume. 

 

        Embalagem disponível: 40 x 75 ml 

MC 40 BAGNO 
 

Detergente desincrustante para a limpeza diária de sanitários, torneiras, cabines de duche e azule-

jos. Elimina os depósitos de calcário, conferindo às superfícies um brilho incomparável.  

Deixa no ambiente um agradável perfume e sensação a higiene e limpeza. 

 

  Embalagem disponível: 40 x 75 ml 

MC 60 PAVIMENTOS—BALDE 
 

Detergente para pavimentos e superfícies duras, especifico para limpeza com balde. Ideal para a 

limpeza diária de pavimentos em mármore polido, mosaico, madeira envernizada, fórmica, etc. As 

superfícies ficam brilhantes,  não é necessário enxaguar e secam rapidamente. Agradável perfume 

oxyfresh.  

 

 Embalagem disponível: 40 x 75 ml 

MC 60—F PAVIMENTOS—FLASH 
 

Detergente para pavimentos e superfícies duras, especifico para limpeza com flash (por pulveriza-

ção). Ideal para a limpeza diária de pavimentos em mármore polido, mosaico, madeira envernizada, 

fórmica, etc. As superfícies ficam brilhantes, não é necessário enxaguar e secam rapidamente. 

Agradável perfume oxyfresh. 

 

 Embalagem disponível: 40 x 75 ml 

MC 70 DESODORIZANTE AMBIENTE 
 

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 elimi-

na os odores desagradáveis de qual-quer origem. É ideal para refrescar e desodorizar ambientes 

fechados ou muito frequentados. Perfume oxyfresh. 

 

     Embalagem disponível: 40 x 75 ml 



20 

 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Linha ECOLABEL 

Os produtos Allegrini certificados pelo ECOLABEL foram submetidos a uma série de testes de qualidade, 

sendo esta marca uma garantia de excelente desempenho, com um impacto ambiental reduzido. 

A linha Ecolabel Allegrini responde a qualquer necessidade na área da limpeza profissional, garantindo 

máxima limpeza e higiene de todos os ambientes hoteleiros, instalações de saúde, restauração, escolas e 

estruturas em geral. 

ECOLABEL VETRI 
 

Detergente líquido sem enxaguamento com base em tensioactivos de origem natural com excelente 

capacidade emulsionante da sujidade. Limpeza efectiva de vidros, espelhoos e cristais sem deixar 

manchas. 

  

  Embalagem disponível: 12 x 800 ml 

ECOLABEL DISINCROSTANTE WC  
 

Detergente de limpeza de WC baseado em ácidos orgânicos. A fórmula viscosa permite que os in-

gredientes activos adiram de uma forma uniforme às paredes verticais das sanitas e urinóis assegu-

rando uma limpeza completa. Após o uso, deixe uma óptima fragrância floral. 

 

  Embalagem disponível: 12 x 1L 

ECOLABEL SGRASSATORE CONCENTRATO  
 

Detergente com alto poder, remove qualquer mancha, garantindo um resultado impecável. Produto 

universal, ideal para um grande número de superfícies. 

   

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 
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ECOLABEL DETERGENTE ANTICALCARE  
 

Detergente líquido à base de ácidos orgânicos ideal para remoção de resíduos calcários, sujidade e 

resíduos de sabão. Dá um brilho às superfícies deixando um fragrância fresca. 

 

   Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

ECOLABEL PIATTI  
 

Detergente líquido neutro para lavagem manual de louças, copos, talheres e vidros. Contém ingre-

dientes de origem natural com grande potência, molhando e dispersando a sujidade. 

 

  Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

ECOLABEL STOVILMATIC 
 

Detergente líquido alcalino, em que a sua espuma controlada tem um alto poder agente desengor-

durante que garante a lavagem completa de pratos, talheres, panelas e copos. Elimina facilmente os 

resíduos de comida seca e qualquer tipo de sujidade. 

  

Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

ECOLABEL BRILLMATIC 
 

Formulado para a lavagem automática de louça, é um adjuvante de lavagem que permite a secagem 

de louça perfeita, facilitando a saída de água e a prevenção de formação de manchas calcárias. Atua 

durante a fase de enxaguamento e garante uma louça brilhante e seca, dando aos pratos e aos vi-

dros seu brilho natural. 

      Embalagem disponível: 4 x 5 kg 
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Características principais: 

 

 Possibilidade de diluir até 12 produtos diferentes com 

uma concentração constante 

 Sem contaminação causada por bactérias ou minerais 

 Com redução de custos e alta rentabilidade 

 Importante redução dos stocks 

 Por último, mas não menos importante, um menor impac-

to ambiental 

  

O Sistema FM 5 fornece garrafas vazias (750 ml) com pisto-

las para pulverização, etiquetas com código de cores, 

nas quais estão indicadas as instruções para o seu uso.  É acom-

panhado por uma linha de produtos específicos, podendo 

também ser utilizado com toda a gama de produtos da 

marca ALLEGRINI. 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Sistema FM5 



23 

 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Sistemas SekureMax 

 e SeKureDose 

SekureMax um dispensador de produtos químicos que incorpora vários 

e inovadores recursos, desenhados para ajudar na gestão de custos de 

transporte e armazenamento 

SekureMax foi projetado para garantir o melhor compromisso entre 

acessibilidade facilidade de limpeza, sendo flexível o suficiente para arma-

zenar vários tamanhos de recipientes. 

Apresenta a facilidade de bloqueio de porta, usando um plug giratório ou 

chave de plástico universal, garantindo o nível adequado de segurança. 

SEKUREMAX 

SEKUREDOSE 

SekureDose é o mais seguro e mais conveniente "tudo em um" sistema 

de dosagem de produtos químicos para ser utilizado em espaços como 

hotéis, restaurantes, escolas e escritórios. 

É a solução "turn-key" ideal para enchimento de  garrafas de spray ou 

baldes para lavar pisos, balcões ou outras superfícies laváveis.  

 

Vantagens: 

 Montagem sem necessidade de ferramentas 

 Fácil calibração  

 Mecanismo de bomba manual  robusto e de fácil limpeza 

 Sem ligação eléctrica, e sem necessidade de abastecimento de água 

 Flexibilidade modular 
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ALLCLEAN CAFFÉ 
 

ALLCLEAN CAFFÉ é um produto especifico para a limpeza e sanitização do grupo, filtros e porta-

filtros das máquinas de café. 

A utilização regular deste produto, assegura o correcto funcionamento da máquina, garantindo sem-

pre a máxima qualidade do café, preservando o seu sabor. É particularmente indicado para a remo-

ção de resíduos de café de chávenas, pires e bules em cerâmica inox. 

         

Embalagem disponível: 12 x 1 kg 

INOX OK LIQUIDO 
 

Para um resultado perfeito e sem halos, Allegrini oferece INOX OK LÍQUIDO, polimento prote-

tor para superfícies de aço inoxidável. Produto pronto para usar com pulverizador prático, é ideal 

para polimento de todas as superfícies na cozinha (bancadas, fornos, máquinas de lavar louça, ama-

ciantes, móveis, carrinhos, exaustores, etc.) 

 

Embalagem disponível: 12 x 750 ml 

DESINCRUSTANTE SERPENTINA 
 

Remove ferrugem, oxidações e incrustações de materiais ferrosos, elimina facilmente depósitos de 

calcário nos aparelhos de circulação de água, sistemas de aquecimento, serpentinas de máquinas de 

lavar (geradores de calor em geral) sem danificar o metal de base. 

         

Embalagem disponível: 20 kg 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Produtos Especiais 
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JUSTO 
 

Detergente desodorizante para wc portáteis. 

Formula constituída por neutralizante de odor, detergente e desincrustante, altamente concentra-

dos, limpa e elimina qualquer odor em casas de banho portáteis. Eficaz mesmo na presença de 

águas duras. 

    Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

ENZIMALL 
 

Nova fórmula com capacidade de fluidificar e degradar todo o tipo de substâncias orgânicas e de 

eliminar instantaneamente os maus odores. 

 

 

      Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

DG 7 DISGORGANTE 
 

Produto em gel que elimina, de forma rápida e eficaz, qualquer entupimento de natureza orgânica, 

mantendo os sifões limpos e evitando os maus odores. 

 

      Embalagem disponível: 1 litro 
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LIMPEZA E HIGIENE 
 

Acessórios  

Gama LEAFIELD 

A LEAFIELD ENVIRONMENTAL é um fabricante líder de recipientes de lixo premium, produtos de reci-

clagem e mobiliário urbano, que utiliza métodos de alta eficiência resultando em produtos de elevada qua-

lidade. 

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 



27 

 

SOLUÇÕES DE RECOLHA DE LIXO DIFERENCIADO 
UTILIZAÇÃO  EXTERIOR 

SOLUÇÕES DE RECOLHA DE LIXO INDIFERENCIADO 
UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS INFANTIS 

OUTRAS SOLUÇÕES 
UTILIZAÇÃO  INTERIOR OU EXTERIOR 

Peça mais informações ou consulte o nosso site sobre características especificas e outros modelos de recipi-

entes e soluções de recolha de desperdício e reciclagem. 

Tel.   00351 243 702 981        Fax. 00351 243 703 426         email: geral@jmcs.pt      www.jmcs.pt 
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LIMPEZA E HIGIENE 
 

Acessórios  

de Higiene e Limpeza 

PEQUENOS CARROS DE LIMPEZA 
 

Tamanho mínimo, soluções modulares de qualidade máxima, adequadas para lavagem e desinfecção de pi-

sos médios e grandes. 

CARROS DE LIMPEZA COMPLETOS 
 

A solução ideal para ambientes de grande tráfego de pessoas, como escolas, espaços comerciais, hotéis ou 

aeroportos. 
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SECADORAS E DISPENSADORES DE SABÃO E PAPEL 

Descartáveis / Acessórios Mono Uso (kit visitante, babetes, toucas) 

Contentores  e Recargas para Fraldas / Resguardos 

OUTROS ACESSÓRIOS 

Sacos de Lixo 
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Luvas descartáveis em nitrilo e latex  

Panos / Esfregonas / Mopas / Suportes 

Escovas 

Toalhetes / Papel Higiénico / Rolos Industriais 

 

LIMPEZA E HIGIENE 
 

Outros Acessórios  

de Limpeza 

Peça mais informações ou consulte o nosso site sobre características especificas e outros modelos  

Tel.   00351 243 702 981        Fax. 00351 243 703 426         email: geral@jmcs.pt      www.jmcs.pt 
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COZINHAS 
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JMCS CLEAN STOV 
 

Detergente líquido alcalino com elevado poder desengordurante. Garante a lavagem completa 

e higiénica da loiça. JMCS CLEAN STOV é um produto de espuma controlada para utilizar em 

máquinas de lavar loiça. Elimina com facilidade os resíduos de gordura e todo o tipo de sujida-

de, deixando a loiça perfeitamente limpa. O seu elevado poder desengordurante assegura um 

perfeito enxaguamento sem deixar resíduos e auréolas. 

         

Embalagens disponíveis: 4 x 5kg / 20 kg 

STOVILMATIC LIQUIDO 
 

Detergente líquido alcalino com elevado poder desengordurante. Garante a lavagem completa 

e higiénica da loiça.          

 

Embalagens disponível: 4 x 6 kg / 20 kg 

 

COZINHAS 
 

Lavagem Automática 

de Loiça 

STOVILMATIC EDTA 
 

Detergente líquido alcalino com elevado poder desengordurante. Garante a lavagem completa 

e higiénica da loiça. É um produto de espuma controlada para utilizar em máquinas de lavar 

loiça. Elimina com facilidade os resíduos de gordura e todo o tipo de sujidade, deixando a loiça 

perfeitamente limpa. O seu elevado poder desengordurante assegura um perfeito enxaguamen-

to sem deixar resíduos e auréolas. Funciona mesmo em presença de águas duras. 

         

Embalagens disponível: 4 x 6kg / 20 kg 

STOVILMATIC TE 
 

Detergente liquido alcalino com elevado poder desengordurante. Garante a lavagem completa 

e higiénica da loiça. O STOVILMATIC TE é um produto de espuma controlada para utilizar em 

máquinas de lavar loiça. Elimina com facilidade os resíduos de gordura e todo o tipo de sujida-

de, deixando a loiça perfeitamente limpa. O seu elevado poder desengordurante assegura um 

perfeito enxaguamento sem deixar resíduos e auréolas. 

         

Embalagens disponíveis: 4 x 5kg / 20 kg 
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CRM CLEANER 
 

Detergente líquido alcalino, de baixa espuma para lavagem automática de equipamentos no sector 

alimentar. É ideal para limpeza de cortadoras dotadas com sistema de lavagem automática. É muito 

eficaz na remoção de  resíduos lipídicos e proteicos, pois possui propriedades sequestrantes alta-

mente eficazes. 

 

       Embalagem disponível: 25 kg  

STOVILMATIC CLORO 
 

Detergente líquido desinfectante para máquinas de lavar loiça. 

O STOVILMATIC CLORO permite eliminar completamente a sujidade mais resistente de colheres 

e chávenas (chá, café, etc), deixando-as brilhantes. A força do cloro activo assegura a desinfecção 

completa da loiça. 

       Embalagem disponível: 4 x 6 kg  

ABRILHANTADORES 

JMCS CLEAN BRILLMAQ 
 

Produto específico para o enxaguamento e secagem final da loiça na máquina.. Permite uma secagem 

perfeita impedindo a formação de manchas de calcário, preservando o brilho natural da loiça. 

 

 

      Embalagens disponíveis: 4 x 5kg / 20 kg 

BRILLMATIC 
 

Produto específico para o enxaguamento e secagem final da loiça na máquina.. Facilita a eliminação da 

água de lavagem e permite a secagem ideal da loiça, impedindo a formação de halos e manchas de 

calcário, preservando o brilho natural da loiça. 

 

 

      Embalagens disponíveis: 4 x 5kg / 20 kg 



34 

 

DESINCRUSTANTE LAVASTOVIGLIE 
 

Desincrustante liquido de base ácida formulado para uma completa remoção de resíduos calcários. 

A combinação entre a acidez e o efeito detergente permite eliminar os resíduos de gordura e cal-

cário que se depositam nas peças mais expostas e mais importantes da máquina de lavar: filtros, 

serpentinas, resistências, etc. 

 

            

       Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

BRILLMATIC APT 
 

Abrilhantador coadjuvante para o enxaguamento da loiça. A elevada dureza da água causa diversos 

problemas tais como deixar os copos opacos e manchas brancas na loiça. O BRILLMATIC AD é 

uma fórmula ligeiramente ácida estudada especificamente para usar em presença de águas duras. 

Contribui para evitar a formação de resíduos calcários insolúveis, permite um fácil e completo en-

xaguamento e deixa a loiça brilhante.    

         

Embalagem disponível: 20 kg 

BRILMATIC TE 
 

Produto específico para o enxaguamento e secagem final da loiça na máquina. O BRILLMATIC TE 

permite uma secagem perfeita impedindo a formação de manchas de calcário, devolvendo à loiça o 

seu brilho natural. 

 

     Embalagens disponíveis: 4 x 5kg / 20 kg 
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STOVMATIC 1 / STOVMATIC 2 / BRILLMATIC 3 
 

Para racionalizar o consumo na lavagem profissional da loiça 

3 PRODUTOS que, combinados e correctamente doseados com o DOSEADOR 50 EVO PLUS LLL, o 

qual representa a excelência dos Sistemas Integrados Seko para a dosagem de detergente e abrilhantador 

nas máquinas de lavar loiça industriais de tanque único (1 e 2 electroválvulas) e túnel , garantem a lavagem 

completa de pratos, talheres, jarros e copos com dosagens muito baixas. 

STOVMATIC 1 
 

Detergente líquido superconcentrado de elevada alcalinidade para máquinas de lavar loiça profissio-

nais. Este produto tem um excelente poder desengordurante e, quando utilizado com doseador auto-

mático e em combinação com o Stovmatic 2 e o Brilmatic 3, garante a lavagem completa de pratos, 

talheres, jarros e copos com dosagens reduzidas. Elimina facilmente os resíduos de comida e qualquer 

tipo de sujidade, deixando a loiça completamente limpa   

          

Embalagem disponível: 15 kg 

STOVMATIC 2 
 

Aditivo líquido superconcentrado sequestrante para máquina de lavar loiça profissional. Utilizado 

com doseador automático em combinação com o Stovmatic 1 e o Brilmatic 3 garante uma lavagem 

cuidada com qualquer tipo de água. 

 

         Embalagem disponível: 13 kg 

BRILLMATIC 3 
 

Abrilhantador líquido ácido superconcentrado especifico para a secagem final de loiça, pratos e co-

pos, para usar em máquinas de lavar loiça profissionais dotadas de doseador automático. 

Brilmatic 3 seca perfeitamente a loiça, independentemente da dureza da água, impedindo a formação 

de manchas calcárias, devolvendo a toda a loiça e copos o seu brilho natural, com doses muito redu-

zidas  

         Embalagem disponível: 10 kg 

 

COZINHAS 
 

Sistema FM3 
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SPLENDO VERDE 
 

Detergente líquido neutro para lavagem manual de loiça. Contém tensioactivos dotados de poder 

banhante e sequestrante da sujidade, altamente espumosos e desengordurantes. Estas características 

não são influenciadas pela dureza da água. Devido ao PH neutro, é seguro na utilização. 

              

    Embalagem disponível: 4 x 5kg 

SPLENDO PIATTI 
 

Detergente líquido neutro para lavagem manual de loiça. Contém tensioactivos dotados de poder 

banhante e sequestrante da sujidade, altamente espumosos e desengordurantes. A presença de subs-

tâncias dermoprotectoras e a sua neutralidade tornam o produto seguro e não irritante para a pele 

das mãos. Óptimo também para limpeza de superfícies duras (azulejos, lava loiças e superfícies esmal-

tadas em geral). 

         

Embalagens disponíveis: 4 x 5kg / 20 kg 

 

COZINHAS 
 

Lavagem Manual  

de Loiça 

SPLENDO SANITIZZANTE 
 

Splendo Sanitizzante é uma fórmula específica de acção detergente e higienizante, que responde per-

feitamente à dupla exigência de limpeza e higienização de loiça, copos, talheres, etc. no sector da 

industria alimentar e doméstico, inibindo, ao mesmo tempo, o desenvolvimento microbiano em es-

ponjas e panos usados na lavagem manual. A presença de substâncias dermo-protectoras e a sua neu-

tralidade, tornam o produto seguro e não irritante para a pele das mãos. Óptimo também para lim-

peza de superfícies duras (azulejos, lava loiças e superfícies esmaltadas em geral). 

            

Embalagem disponível: 4 x 5kg 

MANULOIÇA 
 

Detergente líquido neutro para lavagem manual de loiça. Contém tensioactivos dotados de poder 

banhante e sequestrante da sujidade, altamente espumosos e desengordurantes. A presença de subs-

tâncias dermoprotectoras e a sua neutralidade tornam o produto seguro e não irritante para a pele 

das mãos. Óptimo também para limpeza de superfícies duras (azulejos, lava loiças e superfícies esmal-

tadas em geral.            

   

Embalagem disponível: 4 x 5kg 
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ALLPLAC 
 

Detergente desengordurante de elevada eficácia para limpeza interior de cisternas e reservatórios. 

Produto descarbonizante ideal também para limpeza de fogões, placas de aquecimento e fornos. Espe-

cífico para remoção de gorduras carbonizadas, muito coladas à superfície. Produto de elevada alcalini-

dade, contém tensioactivos não iónicos dotados de alto poder desengordurante e  características ba-

nhantes específicas que o tornam particularmente indicado para remover sujidades mais tenazes. 

        

Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

SKIN NP 
 

Detergente liquido de baixa viscosidade e sem perfume. Produto com elevado poder detergente, de 

espuma controlada, capaz de eliminar quaisquer manchas, mesmos as mais obstinadas de superfícies 

em plástico, borracha, imitação de pele, superfícies duras, pintadas, metais, etc. 

 

    Embalagens disponíveis: 4 x 5kg  

BRILLFORN 

 

Detergente de notável eficácia para limpar e desengordurar placas de aquecimento, fornos e forna-

lhas. Indicado para remoção de gordura ressequida, resíduos carbonizados mesmo em grandes quan-

tidades. Produto de elevada alcalinidade, contém tensioactivos aniónicos e anfoteros dotados de alto 

poder desengordurante e de características específicas que potenciam a acção dos álcali. Liberta um 

fresco perfume a limão que torna a sua utilização mais agradável. 

     

Embalagem disponível: 12 x 750 ml 

OVEN CLEANER AUTOMATIC 
 

Detergente de notável eficácia para a limpeza e desengorduramento de fornos dotados de sistema 

de auto-limpeza. 

 

        Embalagem disponível: 4 x 5kg 

 

COZINHAS 
 

Desengordurantes 
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LAVANDARIA 
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1 LAV 
 

Produto fortemente alcalino para utilizar exclusivamente em máquinas com sistema de dosagem 

automática em conjunto com o produto 2 LAV para lavagem mecânica de roupa em algodão, sintéti-

ca e mista. 

       Embalagem disponível: 20 kg 

2 LAV 
 

Detergente líquido concentrado para lavar à mão ou à máquina peças de roupa em lã e delicadas. 

Ideal para combinar com 1 LAV para lavar roupa em algodão, sintética e mista em máquinas de lavar 

com doseador automático. 

  

        Embalagem disponível: 20 kg 

JMCS CLEAN LAV 1 
 

Produto fortemente alcalino para utilizar exclusivamente em máquinas com sistema de dosagem au-

tomática em conjunto com o produto JMCS CLEAN LAV 2 para lavagem mecânica de roupa em algo-

dão, sintética e mista. 

 

        Embalagem disponível: 20 kg 

JMCS CLEAN LAV 2 
 

Detergente líquido concentrado para lavar à mão ou à máquina peças de roupa em lã e delicadas. 

Ideal para combinar com JMCS CLEAN LAV 1 para lavar roupa em algodão, sintética e mista em má-

quinas de lavar com doseador automático. 

  

        Embalagem disponível: 20 kg 

 

LAVANDARIA 
 

Produtos de  

Lavandaria 
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2 LAV EXTRA 
 

Detergente líquido enzimático concentrado, de elevado poder banhante e emulsionante para a lava-

gem profissional da roupa. Para utilizar exclusivamente com doseadores automáticos, em combina-

ção com o produto 1 LAV SIL. Ideal para lavar roupa em algodão, algodão/poliester e tecidos técni-

cos reutilizáveis. 

        Embalagem disponível: 20 kg 

DETERSMAC 
 

Detergente líquido concentrado de alto poder emulsionante, dispersor e suspensivo da sujidade 

gordurosa. Ideal para remover esse tipo de sujidade de toalhas de mesa e roupas de trabalho. Con-

tém tensioactivos não iónicos e é um detergente de espuma controlada. Pode ser utilizado com 

qualquer tipo de doseador, mesmo a baixas temperaturas. Indispensável em presença de nódoas 

difíceis e resistentes, em combinação com o detergente potencia a alcalinidade do mesmo. 

  

        Embalagem disponível: 20 kg 

3 LAV 
 

Coadjuvante para lavagem de roupa à base de cloro activo inorgânico. 

 

 

       Embalagem disponível: 25 kg 

3 LAV OXI 
 

Branqueador oxigenado coadjuvante para lavagem de roupa. Fórmula ecológica isenta de cloro. 

Para utilizar durante a fase de lavagem em conjunto com o detergente normal. Elimina todas as 

manchas, branqueando e respeitando todas as fibras e cores. 

 

        Embalagem disponível: 20 kg 

TEXAL LIQUIDO FRIZZ 
 

Detergente líquido para lavagem da roupa à mão ou na máquina Produto de elevado poder detergen-

te, de tripla acção elimina até as nódoas mais difíceis. É particularmente eficaz a baixas temperaturas, 

respeita as cores e as fibras delicadas. O produto pode ser utilizado para pré tratamento de sujidade 

em punhos,  colarinhos, etc.     

    Embalagens disponíveis: 4 x 5 kg / 20 kg 
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4 LAV / POPMUSK / POPFLOWER / POPFRESH (4 aromas) 
 

Amaciador microcapsulado, coadjuvante da lavagem da roupa. Devolve elasticidade e maciez às 

fibras. Facilita o engomar. Tem efeito antiestático. Insubstituível para as lãs e roupa delicada. É 

adaptado a qualquer tipo de tecido. Deixa a roupa com um agradável perfume. 

 

        Embalagem disponível: 20 kg 

7 LAV 
 

Concentrado líquido de amido de arroz, em suspensão, para aplicação em Lavandaria. Trata os teci-

dos, facilitanto a lavagem e a engomagem da roupa. Aumenta o tempo de vida dos tecidos, protege 

contra manchas difíceis, confere estrutura e um toque acetinado aos tecidos, revitalizando-os. Duran-

te a engomagem da roupa é activada a gelatinização e formação de um filme , o qual é completamente 

lavável e biodegradável. Pode ser utilizado em tecidos coloridos.     

    

        Embalagem disponível: 23 kg 

ONDA BRANCA  
 

Detergente em pó, de espuma controlada, com agentes amaciadores e agradável perfume, para lava-

gem de roupa manual e mecânica.  Limpa a fundo qualquer tipo de fibra natural ou sintética, deixando 

as peças macias e perfumadas. Desenvolve uma delicada acção amaciadora, remove manchas e bran-

queia eficazmente. 

            

 

     Embalagens disponíveis: 20 kg 

SOFTIL 
 

Amaciador para lavar roupa à mão ou na máquina. Devolve elasticidade e amacia as fibras. Facilita 

passar a ferro. Possui efeito anti estático. Insubstituível para lãs e roupa delicada, adapta-se a todo o 

tipo de tecidos. Deixa um agradável perfume a limpeza. 

 

        

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 
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LAVANDARIA 
 

Lavandaria  

Concentrada 

O SISTEMA DE LAVANDARIA CONCENTRADA ALLEGRINI é um sistema eco-sustentável que leva a 

uma redução substancial de resíduos de plástico e uma consequente redução no transporte. 

As novas garrafas foram projetadas para garantir eficiência, segurança e praticidade, melhor gestão e sus-

tentabilidade no sector de lavandaria profissional. São leves - pesam apenas 5 / 6Kg em comparação com 

o clássico 20 / 25Kg,  

O sistema foi projectado para optimizar o espaço na lavandaria através da suportes especiais para o tan-

que, e reduzir as dimensões de armazenagem.  
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1 LAV CONCENTRATO 
 

DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO PARA LAVANDARIA PROFISSIONAL 

• Constância e fiabilidade das doses e resultados. 

• Melhor manuseio e ergonomia das garrafas. 

• Lavandaria mais limpa. 

       Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

2 LAV CONCENTRATO 
 

DETERGENTE TENSIOACTIVO CONCENTRADO COM ENZIMA 

• Mantém sujidade emulsionada para que não seja re-depositada. 

• Melhor manuseio e ergonomia das garrafas. 

• Alto poder molhante .       

       Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

3 LAV CONCENTRATO 
 

BLOQUEADOR CLOROACTIVO CONCENTRADO 

• Ideal para branquear linho liso, toalhas de mesa, vestidos. 

• Funciona a baixas temperaturas. 

• Também exerce uma acção sanitizante.         

   

 

     Embalagem disponível: 4 x 6 kg 

3 LAV OXI CONCENTRATO 
 

COADJUVANTE CONCENTRADO À BASE DE PERÓXIDO DE OXIGÊNIO 

• Ideal para branqueamento mas ao mesmo tempo protege a cor das roupas. 

• Funciona mesmo em altas temperaturas. 

• Melhor manuseio e ergonomia das garrafas. 

        

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

4 LAV CONCENTRATO 
AMACIADOR CONCENTRADO 

• Nova tecnologia com fragrância microencapsulado. 

• Fragrância fresca pura. 

• Melhor manuseio e ergonomia das garrafas. 

        

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 
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LAVANDARIA 
 

Sistemas de Dosagem 

Sistemas inteligentes que combinam o desenvol-

vimento tecnológico em sistemas peristálticos, 

com a confiança garantida na dosagem de produ-

tos químicos em máquinas de lavandaria comer-

ciais e industriais. Inovação e design, permitem 

uma gestão eficaz de cada fórmula de dosagem e 

garantem desempenhos de elevada qualidade. 
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LAVANDARIA 
 

Equipamentos IMESA 

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA Série LM 
 

As máquinas de roupa super-centrífugadoras série IMESA LM são de gama alta e de máxima produtividade, 

sendo a resposta ideal às suas necessidades de lavagem. 

MODELO CAPACIDADE (1:10) AQUECIMENTO DISPONIVEL 
LM 8 8 kg  

Eléctrico 
Vapor Directo e Indirecto 

Eléctrico + Vapor 
Água Quente da rede 

LM 11 11 kg 
LM 14 14 kg 
LM 18 18 kg 
LM 23 23 kg 

MODELO CAPACIDADE (1:10) AQUECIMENTO DISPONIVEL 
LM 30 30 kg Eléctrico 

Vapor Directo e Indirecto 
Eléctrico + Vapor 

Água Quente da rede 

LM 40 40 kg 
LM 55 55 kg 
LM 70 70 kg 
LM 85 85 kg 

LM 14 – LM 18 – LM 23 estão equipadas com fecho motorizado. 

Painel de comando inclinado para evitar reflexos no monitor. 

Todos os modelos equipados com sistema de fecho motorizado. 

 

 

Sistema de painel táctil IM8 | Funcionalidade e Tecnologia 

 Programação fácil | utilização fácil e intuitiva 

 Um número infinito de soluções | criar, modificar, memorizar até 200 programas 

 Lista de favoritos | criar a própria lista de programas mais utilizados 

 Programas de média carga | com optimização automática de água e detergente 

 Programação expert | a melhor solução para cada exigência 

 Manutenção Simples | sistema de auto-controlo de funcionamento 

 Transferência de dados | ligação USB para transferência de dados 

 Painel LCD | óptima resolução com apresentação de imagens, textos e multimédia 

 Modificação de programas | mesmo durante a execução dos programas 
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MÁQUINAS DE SECAR ROUPA Série ES 

 
As secadoras da série IMESA ES são a solução de secagem para todas as actividades industriais e de comu-

nidade onde a alta produtividade e os excelentes resultados são uma necessidade.  

 

 

 

 

Todas as secadoras IMESA são dotadas de série com: 

 Tambor de aço inoxidável AISI 304 

 Painéis pintados com epóxi 

 Touch screen com infinitos programas 

 Grande filtro fácil de limpar 

 Monitorização da humidade residual do processador 

 Função de arrefecimento automático 

 Controle do consumo de energia 

 Nível de ruído baixo, abaixo de 70dB (A) 

 Abertura da porta a 180 ° para fácil carregamento (também dis-

ponível com abertura esquerda) 

 Dispositivo de segurança que bloqueia quando a porta é aberta 

durante o ciclo de secagem 

 

MODELO CAPACIDADE 

ES 10 10 kg 

ES 14 14 kg 

ES 18 18 kg 

ES 23 23 kg 

ES 34 34 kg 

Sistema de painel táctil IM8  | Funcionalidade e Tecnologia 

 Infinidade de programas memorizáveis além dos 10 programas pré-definidos e modificáveis 

 Escolha fácil do programa 

 Imagens customizáveis 

 Possibilidade de se associar a cada programa um conjunto de dados ou ícones personalizados 

 Altura dos olhos, confortável e ergonómico 

 Visor de alta resolução 

 Módulo GSM para tele-assistência opcional 
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HIGIENE PESSOAL 
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MANIGUARD SANIFOAM 
 

Líquido detergente espumoso, neutro, não perfumado, para a limpeza das mãos: contém um agente 

desinfectante capaz de controlar a carga bacteriana, garantindo um elevado grau de higiene. A pre-

sença de agentes hidratantes garante o respeito pela pele, mesmo com o uso frequente. A acção 

desinfectante do princípio activo não é influenciada pela temperatura da água utilizada durante a 

lavagem. 

            

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

MANIGUARD SANITIZZANTE 
 

Detergente para as mãos específico para a indústria alimentar porque contém um agente anti-séptico 

capaz de controlar a carga bacteriana, garantindo um elevado grau de higiene. A acção anti-séptica 

do princípio activo não é influenciada pela temperatura da água utilizada durante a lavagem. 

            

        Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

JMCS CLEAN ALOÉ VERA 
 

O JMCS CLEAN ALOÉ VERA é um  gel duche e shampoo de cabelo cremoso, perfumado com ph 

neutro, especialmente desenvolvido para a higiene corporal. Formulado com componentes de eleva-

da dermocompatibilidade, proporciona uma perfeita higiene do corpo e cabelos. 

 

      Embalagens disponíveis: 1kg / 5 kg 

 

 

HIGIENE PESSOAL 
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PRIMAGEL PLUS 
 

Gel transparente desinfectante, dermatologicamente testado para imediata e eficaz higiene das mãos. 

Actua de forma eficaz frente a Cândida Albicans, Bactérias e Virus, mesmo os mais resistentes. 

Específico frente ao Corona Vírus-SARS. Seca rapidamente, deixa as mãos frescas e macias, sem ne-

nhuma sensação oleosa e pegajosa. Em qualquer situação, bastam alguns segundos para desinfectar 

convenientemente as mãos.  

           

Embalagens disponíveis: 500  ml / 4 x 5 kg 

MANIGUARD CREMA ALOE 
 

Creme para as mãos de efeito barreira. Delicado e de fácil absorção, cria uma barreira protectora 

evitando vemelhidão, irritações e gretas da pele. É o produto ideal para acalmar e proteger a epider-

me dos efeitos causados pelos agentes atmosféricos e químicos. Graças ao extracto de aloé, quando 

usado regularmente seja antes ou depois do trabalho deixa a pele macia e hidratada. Por outro lado, 

impede a penetração da sujidade nas pregas mais profundas da pele, facilitando a limpeza das mãos.

              

        

Embalagem disponível: 6 x 300 ml 

ECOMAX e ECOMAX SP 
 

Sabonete líquido delicadamente perfumado. Fórmula equilibrada em tensioactivos e emolientes, para 

lavar a pele sem a agredir. 

 

 

         Embalagem disponível: 4 x 5 kg 

SHAMPOO DOCCIA 
 

Gel duche e shampoo neutro que contém proteínas vegetais ideais para a higiene da pele e cabelos, 

deixando-os agradavelmente perfumados.  

A apresentação em grande embalagem é ideal para consumos elevados.    

              

    

Embalagem disponível: 4 x 5 kg 
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IMPERMEABILIZANTES 
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P 70 TEXTILE PROTECTOR 
 

Produto impermeabilizante anti-manchas, óleo-hidro repelente para tecidos em geral, pele, equipamen-

tos em tecido (tendas de campismo, guarda-sol), calçado, roupa técnica desportiva ( mochilas, luvas), 

interiores auto, autocarros, comboios, superfícies em alcatifa. Incolor, pronto a usar, fácil de aplicar, 

seca rapidamente, penetra em profundidade nas fibras. Os materiais tratados preservam o aspecto origi-

nal da superfície e o filme invisível não impede a transpiração, não fica amarelado, resiste aos raios UV e 

conserva propriedades anti-mancha durante tempo prolongado. gel que elimina, de forma rápida e efi-

caz, qualquer entupimento de natureza orgânica, mantendo os sifões limpos e evitando os maus odores.  

      
Embalagem disponível: 1 litro 

P 60 LEATHER CARE 
 

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 tensioactivos não agressivos permitem uma limpeza a fundo sem danificar. 

            

Embalagem disponível: 1 litro 

P 95 WOOD PROTECTOR 
 

Produto impregnante de alto conteúdo tecnológico para superfícies em madeira natural ou impregnada. 

Particularmente adaptado para teka náutica e móveis de exterior. O tratamento com P95 confere: Pro-

tecção duradoura contra a humidade, protecção duradoura contra a adesão da sujidade, protecção du-

radoura contra os danos causados pelo tempo e pelos agentes atmosféricos. Permanece activo durante 

1-3 anos (depende da dose) 
 

         Embalagem disponível: 0,5 litro 

 

 

IMPERMEABILIZANTES 
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AMENITIES 
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 HAIR & BODY WASH 

 GEL DE BANHO 

 LOÇÃO CORPORAL 

 HIGIENE INTIMA 

 SHAMPOO  

 CONDICIONADOR 

 TOALHETE P/ MÃOS AROMA LIMÃO 

 

 SABONETE QUADRADO 15 GR  

 SABONETE RECTANGULAR 15 GR 

 TOUCA DE DUCHE 

 ESPONJA SAPATOS 

 

 KIT HIGIENE ORAL 

 KIT BARBEAR 

 KIT COSTURA 

 KIT DESMAQUILHANTEL 

 LENÇOS DE PAPEL 

 

 

AMENITIES 

A Allegrini Amenities actua no sector de cosméticos há mais de 25 anos, tendo hoje uma forte posição 

entre os líderes mundiais na produção e distribuição de linhas de cortesia para hotéis. O respeito pela 

tradição, a busca da excelência, e a qualidade 100% Made in Italy, são as directrizes desta marca de relevo. 

 

Com uma gama alargada de diferentes linhas e fragâncias, disponibilizamos um portfólio completo e ade-

quado às necessidades de cada Cliente, totalmente costumizável e adaptado. 
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Linha ONE FOR YOU 
 

One for You é a linha de hotel prática e minimalista, mas ao mesmo tempo perfeita para os clientes mais exigentes, graças aos 

muitos acessórios que completam os artigos clássicos. Uma gama com um design atraente, ideal para satisfazer todas as necessi-

dades práticas e de conforto, também com pacotes de dose única. A sua fórmula feita com base em proteínas de trigo, capaz de 

hidratar a pele e dar brilho, suavidade e volume ao cabelo. 

 

 

 

Embalagens disponíveis: 

 

Frasco 20 ml Hair & Body Wash  

Frasco 20 ml Loção Corporal 

Saqueta 10 ml Hair & Body Wash 

Toalhete p/ Mãos Aroma Limão 

Sabonete Quadrado 15 gr 

 

Linha OLIVA 
 

OLIVA DEL MEDITERRANEO é a linha de cortesia com o azeite orgânico. Azeitona do Mediterrâneo é a nossa celebração do 

antigo segredo da beleza italiana, sempre um dos frutos mais preciosos do Mare Nostrum. 

Uma linha de hotel de cortesia que suavemente limpa e hidrata, deixando a pele tonificada, flexível e agradavelmente perfumada. 

 

 

 

 

Embalagens disponíveis: 

 

Frasco  30 ml Hair Shampoo 

Frasco  30 / 60 ml Gel de Banho 

Frasco  30 ml Condicionador  

Frasco  200 / 500 ml Hair & Body Wash  

Frasco 30 / 60 / 200 ml Loção Corporal 

Sabonete quadrado 20 / 40 gr 

 

Linha HAVANA 
 

HAVANA é a linha com aromas vigorosos e saudáveis, inspirados pela talassoterapia, indicados para combater o stress e a fadi-

ga. Todos os benefícios de uma terapia utilizada desde a antiguidade presentes nem concentrado de oligoelementos altamente 

hidratante e remineralizante. A sua nota olfactiva particular lembra as fragrâncias coloniais, tornando Havana uma linha com 

aromas exóticos. 

 

 

Embalagens disponíveis: 

 

Frasco 30 ml Hair & Body Wash  

Frasco 30 ml Loção Corporal 

Frasco 30 ml Shampoo 

Frasco 30 ml Condicionador 

Sabonete Quadrado 20 gr 

Sabonete Rectangular 15 gr 

Peça mais informações ou consulte o nosso site sobre as restantes linhas: Saudade, Natural Mix, Aloé Vera, Bam-

boo, Oro, Aqua di Colonia, Argan Source,  Cocci Nela, Oud & Rose, Nero Oud, Be Natural, Honey, B’Fair. 

 

Tel.   00351 243 702 981        Fax. 00351 243 703 426         email: geral@jmcs.pt      www.jmcs.pt 
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AMBIENTADORES 
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AIRFRESH 
 

Desodorizante desinfectante líquido de base aquosa para o ambiente . Emulsão concentrada de essên-

cia perfumada em água. Uma pequena quantidade de AIRFRESH é suficiente para refrescar e desodori-

zar durante muitas horas, os ambientes fechados e muito frequentados. O princípio activo (sais de 

amónio quartenário) assegura a desinfecção da área e das superfícies tratadas. Elimina com facilidade 

maus odores de qualquer natureza. 

      

Embalagens disponíveis:12 x 750 ml / 4 x 5 kg 

INTENSITY 
 

Dispensador + recargas de desodorizan-

te ambiente longa duração. 

Aromas disponíveis: Melon, Spiced Ap-

ple, Ocean Mist, Mango. 

 

 

Embalagem disponível:  

Cx c/ 1 difusor + 3 recargas 

URIWAVE / SANICLIP 
 

Desodorizante perfumado para urinóis 

e para sanitas 

Aromas disponíveis: Melon, Spiced 

Apple, Ocean Mist, Mango. 

 

 

Embalagem disponível: 

Cx c/ 10 unidades 

 

AMBIENTADORES 
 

Ambientadores  

Desodorizantes 

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: 12 x 400 ml 
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AMBIENTADORES 
 

Linha EMOZIONI  

EMOZIONI ITALIANE é a linha de fragâncias de ambientadores da ALLEGRINI, inspirada nas mais icóni-

cas 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 au-

mentar 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, subs-

tituindo-os por agradáveis fragâncias. 

O uso deste produto é optimizado pela utilização do dispen-

sador apropriado, que promove uma distribuição da fragân-

cia de forma uniforme e automática (cerca de 3100 descar-

gas 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 inovado-

ra, rapidamente neutraliza qualquer tipo de odor, devolven-

do ao ambiente uma agradável e persistente fragância. 

Ideal para utilizar no sector de lavandaria (cortinados, tape-

tes, toalhas, lençóis, etc.). 

 

Disponível em 6 diferentes fragâncias. 
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STICKS 250ML OU 500 ML 

 
Fragâncias com alta concentração de perfume, apresenta-

das em frasco de  vidro e conjunto de sticks de madeira, 

por onde  os aromas se libertam de forma lenta e de lon-

ga duração. 

Esta linha confunde-se com uma peça de decoração, dan-

do elegância a vários espaços como spas, escritórios, cen-

tros de bem estar, ginásios e hotéis. 

 

Disponível em 4 diferentes fragâncias. 

 

 

 

 

MINI 30 ML 

 

Uma selecção de fragâncias caracterizada pelo seu peque-

no 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. 

Peça mais informações ou consulte o nosso site : 

Tel.   00351 243 702 981        Fax. 00351 243 703 426         email: geral@jmcs.pt      www.jmcs.pt 
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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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