INDUSTRI 2017/2018

Det rigtige værktøj
til jobbet
– Vi ved at industrien
kræver høj kvalitet for en
effektiv produktion

FRIGØR DINE RESSOURCER
OG FÅ EN BEDRE INDTJENING

Dansk producent!
For mere end 25 år siden skød Jysk Kemi Service A/S op i Holstebro; siden er der
sket meget, men vi har holdt fast i de gamle dyder omkring service og danskproducerede varer. I dag har vi 30 kompetente medarbejdere, der står klar til at
rådgive vores kunder i rengøringsløsninger. Efterhånden råder vi over 4000 m2.
Vi fremstiller mange forskellige rengørings- og vaskemidler af høj kvalitet, der
udvikles og skiller sig ud på hver deres unikke måde og produceres på egen
fabrik. Vi samarbejder ligeledes med en række af professionelle virksomheder og
leverandører. Jysk Kemi Service har en høj grad af vilje, lyst og nysgerrighed til at
udvikle nye løsninger. En nysgerrighed som er gennemgående i hele organi
sationen.
Vi ved, at produkterne alene selvfølgelig ikke gør hele handlen.
Vejledning, rådgivning, individuelle løsninger, service
… og attraktive priser er et ”must”.

FÅ FORDELE

”Du får bonus, hver gang
du handler online”

Erhvervskunde
• Adgang til egen prisliste
• Huskeliste til nem bestilling
• Tilknytning af personlig konsulent
• Opsparing af bonuspoint
Send os dit navn, firma, CVR. nr. og den mailadresse du ønsker anvendt til
info@jyskkemi.dk. Du kan se din opsparede bonus, når du er logget ind på
www.jyskkemi.dk.

www.jyskkemi.dk

Industri
ENHED



VARENR. / NAVN

BESKRIVELSE

224KRAFTRENS

Effektivt industrielt rengørings- og affedtningsmiddel til
rensning af alle vaskbare flader for olie, fedt, snavs, sod,
tobakstjære m.m.

205EFFEKTO

Anvendes til fjernelse af olie og tjære, rengøring af motor og
1X20 LTR.
maskindele samt afvoksning af biler. Anvendes i rensebar
1X200 LTR.
eller manuel afvaskning.
1X1000 LTR.

203METALRENSPULVER

Højkoncentreret pulver med korrosionsinhibitor til
affedtning af metalemner ved spuling eller i affedtningskar.
40º - 50º C.

1X50 KG

213METALRENS FLYDENDE

Flydende vandbaseret affedtningsmiddel med
korrosionsinhibitor til affedtning af metalemner ved spuling
eller i affedtningskar. 40º - 50º C.

1X20 LTR.

201VOGNRENS

Specielt fremstillet til lastbiler, busser og
entreprenørmaskiner. Anvendes i børstevaskemaskiner,
højtryksrensere og til manuel vask.

1X20 LTR.
1X200 LTR.

204MOTORRENS

Effektivt rengøringsmiddel til lastbiler, presenninger,
motorer, maskiner m.m.
Sprøjtes på overfladen i et tyndt lag nedefra og opefter,
efterskylles med koldt vand også nedefra og opefter med
højt tryk.
Er desuden effektiv til afrensning af gummiduge, der
anvendes
indenfor trykkeri-branchen.
Afvasker som shampoo og gør rent som petroleum.

1X20 LTR.



1X20 LTR.
1X200 LTR.
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104KALCI

Stærkt afkalkningsprodukt. Blandes med vand alt efter
opgave. Holder sin lave pH-værdi selv i meget høje
fortyndinger og er derfor økonomisk i brug. Anvendes
specielt til rengøring af toilet-, bade- samt vaskerum, hvor
der kræves en kalkfjerner ud over det normale.

202EXTRARENS

Effektivt industrielt rengørings- og affedtningsmiddel til
12X1 LTR.
rensning af alle vaskbare flader for olie, fedt, snavs, sod,
3X5 LTR.
tobakstjære m.m. indenfor industri, søfart, landbrug samt i
1X20 LTR.
levnedsmiddelindustrien. Desuden velegnet som
1X200 LTR.
grundrengøringsmiddel til gulve, inventar, vægge, loft,
1X1000 LTR.
fliser, vindueskarme af plast, aluminium og træ.

407TANA

Stærkt alkalisk rengøringsmiddel. Anvendes til brug i
slagterier, mejerier, fiskeindustri, bagerier og øvrige
levnedsmiddelindustri. Fjerner fedt, olie, harpiks, fastgroet
snavs og proteinbelægninger fra de fleste overflader.
Anvendes også i gulvvaskemaskiner. Fjerner effektivt
streger på halgulve.

3X5 LTR.
1X20 LTR.
1X200 LTR.

9161AUTOSHINE

Koncentreret vaskeprodukt til biler, campingvogne og både.
Giver en skinnende blank overflade, høj skumeffekt samt er
let at afskylle. Skumeffekten sikrer, at vejsnavs og trafikfilm
fjernes nænsomt.

12X1 LTR.
3X5 LTR.
1X20 LTR.
1X200 LTR.

101AUTOSHAMPOO

Koncentreret produkt med voks til vask af biler, busser m.m.
Ved regelmæssig brug opnås en skinnende blank overflade.
Løsner fedt, olie, trafikfilm m.m. Ikke nødvendigt med
aftørring af bilen.

3X5 LTR.
1X20 LTR.

914FÆLGRENS

Klar til brug.
Med skumeffekt. Fjerner snavs, olierester og bremsestøv.
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12X1 LTR.
3X5 LTR.
1X20 LTR.
1X200 LTR.

6X0,5 LTR.
1X10 LTR.
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VARENR. / NAVN
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3021HÅNDRENS EXTRA

Fjerner hurtigt gammelt snavs, olie, fedt, farve, sod, tjære,
asfalt samt make-up på tøj. Med parfume.

3X5 LTR.

985000950
DISPENSER HÅNDRENS 2,0
LTR.

Dispenser til påfyldning af Håndrens extra.

1X1 STK.

710
TAPHANE TIL 10 OG 25
LTR. DUNK

702-200
TROMLEPUMPE T/200 LTR
INCL. ADAPTER

1X1 STK.

Pumpe HILL 950 med VITON pakningPumpe HILL 950 viton
pakning 40B.
Teleskoprør: 400-915mm.
Pumpefffekt: 330ml/pump

1X1 STK.

Anvendelse: Alkaliske væsker og mange syrer,
opløsningsmidler, pesticider, biodielsel mm.

V526852
AUTOBØRSTE MED
VANDGENNEMLØB

Det justerbare børstehoved samt de skråtstillede børstehår
sikrer effektiv rengøring af alle svært tilgængelige steder.
Gummikanten sikrer optimal skånsomhed. Blød/spaltet
børster. 15x25 cm.

1X1 STK.
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V525352
FÆLGBØRSTE

Den bløde fælgbørste er ekstra skånsom overfor aluminiumsog forkromede fælge. De bløde naturfilamenter minimerer
vandsprøjt, og det kegleformede design sikrer effektiv
fælgrengøring.

ENHED



1X1 STK.

12 stk./kt.

V524652
AUTOBØRSTE
ERGONOMISK

Den ergonomiske håndbørste, som er behagelig at holde ved,
er effektiv og nem at anvende til rengøring af alle
overflader.
Gummikanten sikrer optimal skånsomhed.

1X1 STK.

5 stk./kt.

V299152
SKAFT MED
VANDGENNEMLØB

Ergonomisk skaft med vandgennemløb, isoleret gribestykke
og ½” slangekobling.

1X1 STK.

Aluminiumsskaft m/vandgennemløb, Ø31 mm, 1565 mm, Sort
10 stk./kt.

783-1
VASKESVAMP GUL

Svamp 20x11x6 cm.

114590
SKURESVAMP M/HVID
FLADE 5 STK.

Anvendelses område: Hvid svamp med 0% slibemiddel til
sanitetsporcelæn, glatte og malede overflader.
Skummet i svampene er af polyester. Skuremateriale - Hvid:
polyamidfiber (fine) med polyacrylatbindemiddel uden
slibemiddel.

1X1 STK.

20 stk./pk.

1X5 STK.

Indhold pr. kt.: 40 pkk.x5 stk.

782-22S
Rengøringsklude 38x40 cm.
ALT-MULIG-KLUDE SORT 20
STK./PKK. 22 G.
Indhold pr. kt.: 23 pkk.x20 stk.

6 Kontakt os på tlf. 9740 3133 eller info@jyskkemi.dk
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3967B
MICROFIBERKLUD BLÅ

40x40 cm.
30% polyamide og 70% polyester.
Fås også:
Grøn=3967GR
Gul=3967G
Hvid=3967H
Rød=3967R.

ENHED



1X1 STK.

Indhold pr. kt.: 200 stk.
3967GR
MICROFIBERKLUD GRØN

40x40 cm.
30% polyamide og 70% polyester.
Fås i farverne blå, grøn, gul, hvid og rød.

1X1 STK.

Indhold pr. kt.: 200 stk.

3967H
MICROFIBERKLUD HVID

40x40 cm.
30% polyamide og 70% polyester.
Fås i farverne blå, grøn, gul, hvid og rød.

1X1 STK.

Indhold pr. kt.: 200 stk.

3967R
MICROFIBERKLUD RØD

40x40 cm.
30% polyamide og 70% polyester.
Fås i farverne blå, grøn, gul, hvid og rød.

1X1 STK.

Indhold pr. kt.: 200 stk.

3967G
MICROFIBERKLUD GUL

40x40 cm.
30% polyamide og 70% polyester.
Fås i farverne blå, grøn, gul, hvid og rød.

1X1 STK.

Indhold pr. kt.: 200 stk.

4790
PLUM
ØJENSKYLLESTATION M/2
FLASKER

Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 200 ml pH
Neutral og 500 ml Plum Øjenskyller. Specielt velegnet til
områder, hvor der er risiko for både kemiske og mekaniske
uheld. Er udstyret med pictogram på fronten og spejl
indvendig i låget.

1X1 STK.
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3M4279
SIKKERHEDSMASKE 3M
4279 1 STK.

Mod organiske dampe/uorganiske og sure gasser/partikler.
Opfylder EN405:2002 ABEK 1P3D.

OS4207
ANSIGTSMASKE 12 STK.
FFP2

Beskytter mod sundhedsskadelige og giftige partikler. Klasse
FFP2 NR D - V
Med udåndingsventil og tætningskant over næsen.
Uden metaldele. Formstøbt maske med hudvenlig foamforstærkning
Latexfri elastik.

ENHED



1X1 STK.

10 stk./kt.

OS4205
OS korttidsmaske med udåndingsventil som letter
ANSIGTSMASKE M/VENTIL 5 vejrtrækningen. Komfortabel model med justerbar
STK./PKK.
aluminiumsnæsebøjle og blødt skumindlæg over næseroden.
Til beskyttelse mod sundhedsskadelige og giftige partikler.
Beskytter også mod bakterier, vira og radioaktivt støv.
Masken er godkendt i klasse FFP3 NR-V.

1X12 STK.

1X5 STK.

20x5 stk./kt.
100224
HANDSKE NITRILL LARGE
FORET GRØN

Universal er en handske som giver ekstra beskyttelse!
En kraftig nitril handske til vanskelige opgaver. Ingen
indhold af latex-allergen.
Velegnet til alle fødevarer. Str. 8½-9.

1X1 PAR

50 par/kt.

17775
HANDSKE LATEX STR. L,
42 CM

Meget kraftig og stærk industrihandske med ekstra god
beskyttelse mod kemikalier. Tykkelse 2,4 mm. Opfylder EN
420 - kat. 3, EN 388 (4121), EN 374 (2&3).

1X1 PAR

12 par/pkk.

Industri

130052
AFTØRRINGSPAPIR 2-LAGS
BLÅ 2X255 M W1/W2
VARENR. / NAVN

Blå, 2-lags. 2 rll.x255 m. Papiret til allround brug er ideelt til
værksteder og produktionslinjer for eksempel til aftørring af
olie, fedt og hænder eller rengøring af maskiner.
BESKRIVELSE

17775
HANDSKE LATEX STR. L,
42 CM

Indhold pr. palle: 48 kt.
Meget kraftig og stærk industrihandske med ekstra god
beskyttelse mod kemikalier. Tykkelse 2,4 mm. Opfylder EN
420 - kat. 3, EN 388 (4121), EN 374 (2&3).

1X2 RL.
ENHED



1X1 PAR

12 par/pkk.

8 Kontakt os på tlf. 9740 130052
3133 eller info@jyskkemi.dk

Blå, 2-lags. 2 rll.x255 m. Papiret til allround brug er ideelt til
AFTØRRINGSPAPIR 2-LAGS værksteder og produktionslinjer for eksempel til aftørring af
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BLÅ 2X255 M W1/W2
olie,
fedt og hænder eller rengøring af maskiner.

1X2 RLL.

Industri
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BESKRIVELSE

ENHED

S6183
Hvid, 4-lags. Ø39 cm. Perforeret.
VÆRKSTEDSRULLE 4-LAGS
HVID 1X360 M
Indhold pr. palle: 30 kt.



1X1 RL.

652100
VÆGSTATIV TIL
VÆRKSTEDSRULLER W1

Pladsbesparende dispenser med høj kapacitet - smart
vægmontering frigiver værdifuld plads og sikrer nem
rengøring.
Formstøbt rullestand - ergonomisk og hurtig, sikker og enkel
genopfyldning.
Solid metalkonstruktion - robust og holdbar dispenser.
Glasfiberforstærkede takker - giver nem og optimal
afrivning af både papir og klude.

1X1 STK.

652000
GULVSTATIV TIL
VÆRKSTEDSRULLER W1

Gulvstativ til store ruller er ergonomisk designet med solide
og slidstærke glasfiberforstærkede takker, som giver
optimal afrivning. Den innovative og ergonomisk formstøbte
rullestang gør genopfyldning hurtig, sikker og enkel. Solid
metalkonstruktion og gummifødder sikrer stabilitet ved
afrivning.

1X1 STK.

2010
El-rygsprøjte på 15 ltr./3,5 bar. Kan klare op til 7 timer/400
TRYKSPRØJTE EL TROLLA liter på en opladning. Der medfølger forskellige ekstra dyser
15 LTR.
og pakninger. Transformator medfølger til 230V. Inkl.
sprøjteskærm og sprøjtebom.

1X1 STK.

SE-PROMAX16-4
BLANDESYSTEM 4
PRODUKTER 16 L/MIN

Blandesystem til 4 produkter, vægmonteret.
Giver 16 ltr. pr. minut. Kan anvendes til fyldning af
gulvvaskemaskiner, spande og lign.

1X1 STK.
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RING
97 40 31 33
VI ER ALTID KLAR
TIL AT LØSE OPGAVEN

– kontakt os for service

Vores serviceafdeling er også en del af svanemærk
ningen, fordi det på alle måder er vigtigt, at dit
doseringsanlæg er indstillet optimalt.
Kun derved opnår du ...
•
•
•
•

den rigtige økonomi
det bedste vaskeresultat
den højeste driftssikkerhed
den optimale hygiejne

Det kan du få, ved at lave en fast aftale med os om
regelmæssige eftersyn af vores kompetente
serviceteknikere.
Det skal være let for dig at få hverdagen til at
fungere, og vi er aldrig mere end et opkald eller et
klik væk, når du har brug for service.
10 Kontakt os på tlf. 9740 3133 eller info@jyskkemi.dk

SIKKERHED

– til dine medarbejdere
Jysk Kemi Service A/S har udarbejdet det lovpligtige
sikkerhedsdatablad (SDS), produktinformation (PI) og
arbejdspladsbrugsanvisning (APB) for vores produkter.
SIKKERHEDSDATABLADE (SDS)
I sikkerhedsdatabladet (SDS) findes alle relevante
oplysninger om blandt andet værnemidler samt
produktets sammensætning, brandfare, bortskaffelse
og øvrig lovmæssig regulering.

VÆLG „LÆS MERE/KØB“
FOR AT DOWNLOADE
PI, SDS & APB

SÅDAN GØR DU...
Du kan hente sikkerhedsdatabladet (SDS) og produkt
information (PI) ved hvert produkt og åbne det med
Adobe Acrobat reader.
ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING (APB)
Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for, at der findes
arbejdspladsbrugsanvisninger for de produkter I anvender
der er fareklassificeret.
Ansatte skal inden brug af et stof eller materiale
gennemlæse arbejdspladsbrugsanvisningen, så de
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger kan træffes.
SÅDAN GØR DU...
Du kan hente arbejdspladsbrugsanvisningen (APB) ved
hvert produkt og åbne det med Adobe Acrobat reader til
print eller som worddokument, hvor du kan redigere i
APB, så den passer til netop din virksomhed, og efter
følgende udskrive den til eget brug.

KOLLI

Pr. palle
1 liter
5 liter
750 ml
10 liter
20 liter
200 liter
1000 liter

40x12 = 480 liter
48x15 = 720 liter
9x48 = 432 liter
60x10 = 600 liter
24x20 = 480 liter
2x200 = 400 liter
1x1000 = 1000 liter
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Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne smiley, og
har fået branchens SPT-certifikat, der garanterer dig, at
vi overholder en lang række miljøkrav. Desuden tager vi
ansvar for miljøet med svanemærkede produkter.

Jysk Kemi Service A/S
Gl. Struervej 50
7500 Holstebro
Tlf. 9740 3133
www.jyskkemi.dk
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Grøn smiley

