NÁUTICA

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.

A Linha Náutica Allegrini, estudada especificamente para a limpeza, manutenção e protecção de embarcações e
respectivos acessórios (interior e exterior), representa uma valiosa ferramenta para todos aqueles que pretendem
manter a sua embarcação em perfeitas condições. Os produtos desta linha protegem as embarcações das agressões
do ambiente salino e dos agentes atmosféricos, oferecendo em simultâneo, a possibilidade de manter limpo, perfumado e higienizado o interior ou partes fechadas do barco. Do porão aos armários, do mobiliário interior à teca do
convés, dos quadros eléctricos ao motor, do latão interior ao aço no exterior, do WC perfumado à prevenção do
bolor, dos sofás aos tapetes, dos guinchos aos molinetes, das roldanas aos estranguladores, dos recipientes de descargas aos contentores de recolha de agua, das correntes às torneiras, dos roupeiros à cozinha, formulámos o produto ideal, concentrado e fácil de usar.
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TRATAMENTO DE TECA
Y - 600 DETERGENTE PARA TECA
Fórmula de elevado poder detergente para a remoção de salsugem, manchas de óleo e gordura
das superfícies em teca.
Embalagens disponíveis:
12 x 1 litro
4 x 5 litros

Y - 500 BRANQUEADOR PARA TECA
Elimina o aspecto acinzentado da teca devido ao envelhecimento .
Embalagens disponíveis:
12 x 1 litro
4 x 5 litros

LAVAGEM
Y - 500 SHAMPOO LAVA E ENCERA PARA BARCOS
Numa só operação limpa, dá brilho e protege. Forma sobre a superfície do casco uma pelicula
fina e brilhante de longa duração com elevado poder protector.
Embalagens disponíveis:
12 x 1 litro
4 x 5 litros

Y - 1200 DETERGENTE DESENGORDURANTE ESPUMOSO PARA LAVAGEM MANUAL DE TODAS AS SUPERFÍCIES EXTERIORES DAS EMBARCAÇÕES
Os polímeros especiais garantem o efeito autos secante. Após enxaguar, verifica-se o desaparecimento uniforme e gradual da água, o que evita a formação de gotas e resíduos de calcário/sal inestéticos, deixando as superfícies limpas e brilhantes.
Ideal para vidros, gel coat, fibra de vidro, carbono, plexiglass, madeira pintada, etc..

Embalagens disponíveis:
12 x 1 litro
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Y - 200 DETERGENTE ABRILHANTADOR ALTAMENTE CONCENTRADO PARA A LAVAGEM EXTERIOR DOS CASCOS
Elimina facilmente mesmo a sujidade mais difícil (fumo das descargas).
Embalagens disponíveis:
12 x 1 litro
4 x 5 litros

Y - 300 DETERGENTE ENÉRGICO POLIVALENTE PARA PÕES, CASCOS E INSUFLÁVEIS
Produto específico para a limpeza de sentinas, partes interiores e exteriores dos barcos. Detergente alcalino que, além de características detergentes especificas , sequestrantes, emulsionantes
da sujidade, apresenta ainda a facilidade de enxaguar e propriedades antimancha. Óptimo também
para a remoção de sujidade obstinada da borracha, pvc e hypalon.

Embalagens disponíveis:
12 x 1 litro
4 x 5 litros

Y - 900 SUPER DESINCRUSTANTE
Elimina facilmente depósitos calcários, salsugem e resíduos de ferrugem das quilhas, hélices,
pás das hélices, transformador de calor para água salgada. Ideal para a remoção de incrustações e resíduos do casco das embarcações.
Indicado nas operações de manutenção a seco.
Embalagens disponíveis:
1 x 5 litros
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PROTECTORES
P95 WOOD PROTECTOR
Produto impregnante de alto conteúdo tecnológico para superfícies em madeira natural ou impregnada. Particularmente adaptado para teca náutica e de utilização exterior. O tratamento com
P95 confere as seguintes propriedades: repelência à água e sujidade oleosa, as superfícies tratadas
mantém a sua transpirabilidade, altamente resistente às intempéries, forma um filme manométrico
praticamente invisível.
Embalagens disponíveis:
6 x 500 ml

P70 TEXTILE PROTECTOR
Produto impregnante anti mancha, óleo e hidrorrepelente, para tecidos em geral, pele, malas em
tecido, bancos e revestimentos interiores.
Embalagens disponíveis:
12 x 1 litro

P60 LEATHER CARE
Limpa, nutre e protege as superfícies em pele devolvendo-lhe o toque e aspecto original Confere
um toque suave melhorando a resistência à água.
Embalagens disponíveis:
12 x 1 litro

EQUIPAMENTOS

CADDY CLEAN
CADDY CLEAN é uma escova eléctrica multiusos certificada que funciona com baterias
recarregáveis. Apresenta uma grande versatilidade na utilização de diferentes operações de limpeza e manutenção de superfícies planas, todos os tipos de piso e paredes
(inclui azulejos e teca).
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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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