J15

linha químicos

Detergente ácido extremamente versátil. É um produto com ação de limpeza rápida, sendo seus componentes rigorosamente equilibrados em uma formulação altamente concentrada. Com ação efetiva de penetração, desagregação
e detergência de limpeza rápida. Não deixa resíduos, tem volume de espuma controlada, evitando o trabalho de
enxugamento.
Diluição: 1:15 Limpeza Leve - 1:10 Limpeza Média - 1:5 Limpeza Pesada
Volume: 5 litros

A linha de produtos químicos da JactoClean é composta
por dez produtos que atendem as mais diversas aplicações.
São produzidos com os mais rígidos processos de qualidade
e devidamente assegurados por registros na ANVISA.

CÓGIGO

MODELO

1.184.956

J15 - 5 LITROS

1.184.953

J40 - 5 LITROS

1.184.961

J40 - 1 LITRO

1.184.954

J50 - 5 LITROS

1.184.958

J60E - 5 LITROS

1.184.950

J100 - 5 LITROS

1.224.456

SANI 25 EB - 5 LITROS

1.224.457

SANI 25 EC - 5 LITROS

1.224.458

SANI 25 - 5 LITROS

1.224459

SANI 25 - 1 LITRO

1.224.460

J200 - 5 LITROS

1.224.461

ANTIESPUMANTE SANI 40 - 1 LITRO

Aplicação: Lavagem de
pedras, ladrilhos e pastilhas
em geral.

Indicação: postos de gasolina,
frigoríﬁcos, pisos industriais,
avícolas, fachadas e edifícios de
concreto

Nota: Este produto agride
mármore, granito e superfícies
vitriﬁcadas.

J40

Detergente automotivo altamente concentrado, desenvolvido especialmente para a lavagem de latarias e vidros de
veículos em geral. Produz uma espuma abundante e volumosa. É um produto neutro e biodegradável.
Indicação: Lataria de veículos
em geral. Ideal para aplicação em
carros, motos, caminhões,
ônibus e bicicletas.

J50

Diluição: 1:40

Volume: 1 e 5 litros

Desengraxante de média alcalinidade, desenvolvido para remoção de partículas sólidas ou aglomerados de graxa,
óleo, negro de fumo, fuligem, creosoto, mofo e sujeiras em geral. Não contém hidróxido de sódio.
Diluição: 1:50 Limpeza Leve - 1:15 Limpeza Média - 1:1 a 1:4 Limpeza Pesada
Volume: 5 litros
Indicação: Para qualquer tipo de indústria, tais como, siderúrgica, petrolífera, naval, autombilística, alimentícia,
construção civil, aviação, açucareiro, e oﬁcinas mecânicas em geral. Não evapora, podendo ser usado com
segurança. Limpa quimicamente chapas metálicas de laminação, máquinas impressoras, máquinas têxteis, bombas,
equipamentos de reposição, pisos de concreto, lavagem de macacões impregnados de graxas e óleos, de ventilação
e filtros de ar, tubulações a fim de eliminar óleos de corte e de refrigeração, tornos e demais máquinas operatrizes,
máquinas e equipamentos em geral, coifas, fogões, resíduos de sabão e limpeza de convés e demais áreas interiores
e exteriores de bordo.
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J60E

J100

O detergente especíﬁco para ser utilizado em limpadoras a extração. Possui baixo
nível de espumação e tem ação rápida e eﬁcaz sobre sujidades pesadas.
Diluição: 1:60 Limpeza Média - 1:30 Limpeza Pesada
Volume: 5 litros
Aplicação: carpetes, tapetes, carros, cadeiras, sofás,
poltronas e estofados em geral.

sani 25

Detergente solúvel, concentrado e indicado para limpeza em geral, pois possui
agentes ativos rigorosamente equilibrados em sua formação. Versátil e eﬁciente,
o produto penetra profundamente, mesmo nas sujeiras mais difíceis, dissolvendo
e extraindo-as. Por eliminar a operação de enxague, é simultaneamente eﬁcaz e
econômico, contribuindo para a redução do consumo de água.
Diluição: 1:100 Limpeza Leve - 1:40 a 1:50 Limpeza Média
1:20 a 1:30 Limpeza Pesada
Volume: 5 litros
Aplicação: Para limpeza em geral. É um produto eﬁciente e econômico.

DETERGENTE E DESINFETANTE
PARA USO GERAL

O Detergente Sani 25 possui propriedades desengordurantes e desinfetantes com
baixa geração de espuma. Remove com eficiência oleosidades, gorduras, poeiras e
outros tipos de sujeiras nas superfícies. É indicado para a limpeza e higienização das
superfícies em geral. Pode ser utilizado em pisos, paredes, azulejos e bancadas de
inox, equipamentos e outros. Deixa um odor agradável no ambiente.

sani 40

O Antiespuma Sani 40 é um produto desenvolvido para eliminar rapidamente o
excesso de espuma dos detergentes ou desengraxantes nos tanques de recuperação
de lavadoras automáticas de pisos, aspiradores de líquidos e equipamentos de sanitização (evitando paradas devido à formação de espuma). É indicado para lavadoras,
aspiradores de líquidos e equipamentos de sanitização.

sani 25 eb

DETERGENTE E DESINFETANTE
PARA BANHEIROS
O Detergente Sani 25 EB possui propriedades desengordurantes e desinfetantes
com ação espumante. Remove com eficiência oleosidades, gorduras, poeiras e
outros tipos de sujeiras nas superfícies. Indicado para a limpeza e higienização
das superfícies em geral. Pode ser utilizado em pisos, paredes, azulejos, mictórios,
privadas, pias, bancadas de inox, equipamentos e outros. Deixa um odor agradável
no ambiente.

sani 25 EC

ANTIESPUMANTE

J200

DETERGENTE DE USO ESPECÍFICO
PARA PISOS
O Detergente J200 é um limpador de forte ação para limpeza de pisos. O produto
remove as sujidades sem atacar o brilho de tratamento impermeabilizante ou cera
acrílica. Proporciona limpeza em superfícies polidas ou vitrificadas com economia
de tempo, material e pessoal. O produto gera pouca espuma reduzindo os enxágues.
É indicado para limpeza e manutenção de superfícies em geral, tais como: pisos
tratados com ceras; impermeabilizantes e pisos cerâmicos ou de vinil. Evita o
acúmulo de sujidades como pó e poeira. Indicado para limpeza e manutenção de
ambientes comerciais, como: hotéis, indústrias, escolas, colégios, faculdades e
escritórios, conservando a beleza das superfícies.

DETERGENTE E DESINFETANTE
PARA COZINHAS INDÚSTRIAIS

O Detergente Sani 25 EC possui propriedades desengordurantes e desinfetantes com
ação espumante. Remove com eficiência oleosidades, gorduras, poeiras e outros
tipos de sujeiras nas superfícies. Não possui essência. É indicado para indústrias
alimentícias, cozinhas comerciais e industriais, na limpeza e higienização de superfícies em geral. Pode ser utilizado em pisos, paredes, azulejos e bancadas de inox.
Ótimo na limpeza de equipamentos e coifas.
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CONHEÇA TODA NOSSA LINHA DE PRODUTOS

www.jactoclean.com.br
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