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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 

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 

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 

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 
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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 

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 

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 

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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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 

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  
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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 


