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– det ideelle valg til
professionel maskinopvask

nger

CITRO NO. 1 maskinopvask
– et miljøvenligt produkt
Citro No. 1 er baseret på kalkbinder, der er 100% bionedbrydelig, produktet giver porcelæn og
bestik en skinnende og blød overflade. Det idelle valg til den professionelle flydende
maskinopvask. Vi er opmærksomme på, at det er vigtigt, at træffe et godt og trygt valg.
Parametre som lang holdbarhed og brugervenlighed, et produkt der tager hensyn til miljøet,
funktionalitet og driftsøkonomi er blot nogle af kravene vi imødeser med Citro No. 1.

Hvad betyder CITRO NO. 1
maskinopvask for dig..!

• Uden KLOR og EDTA giver bedre arbejdsmiljø.
• Baseret på 100% bionedbrydelig kalkbinder ifølge OECD
302 B test.
• Skinnende og blødt bestik og porcelæn.
• 13 kg Citro no.1 svarer til 6,5 kg pulveropvask afhængig
af vandkvaliteten og besmudsningsgrad.
• Lav dosering: 1,5 -3g/ltr. Vand ift. vandkvaliteten og
besmudsningsgrad.
• Ingen fysisk kontakt med den koncentrerede sæbe, giver
dermed øget sikkerhed og bedre arbejdsmiljø.
• Høj driftssikkerhed med veluddannede serviceteknikere.
• Opstilling, montering og service på lånekontrakt.
• Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
er tilgængelige på onlineshop.

Kontakt os for din
bestilling på

97403133

eller www.jyskkemi.dk

Jysk Kemi Service A/S, Gl. Struervej 50, 7500 Holstebro, Tlf. 9740 3133, info@jyskkemi.dk, www.jyskkemi.dk
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CITRO NO. 1
CITRO ALU
AFSPÆNDING NEUTRAL

Flydende maskinopvask/brochure


VARENR. / NAVN

BESKRIVELSE

ENHED

804CITRO NO. 1

Alkalisk flydende opvaskemiddel uden klor og EDTA, der er
specielt velegnet til glas, bestik, rustfrit stål, porcelæn, teog kaffekopper. Det miljørigtige valg til blødt vand.

13 KG
25,5 KG
254 KG

803CITRO T/ALU

Alkalisk flydende opvaskemiddel, der blandt andet anvendes
til aluminium. Indeholder citratbaseret kalkbinder, der ikke
binder tungmetaller.
Det miljørigtige valg til blødt vand.

13 KG
25,5 KG

816MASKINOPVASK T/ALU

Alkalisk flydende opvaskemiddel til maskinopvask. Velegnet til
vask af kirurgiske instrumenter og narkoseudstyr fremstillet
af aluminium. Specielt velegnet til slagterier og bagerier. Kan
desuden anvendes til kassevask. Velegnet til hårdt vand.

12 KG
24,5 KG

819NATURA

Flydende maskinopvaskemiddel til
institutionsopvaskemaskiner. Velegnet til kaffe- og
tekopper, porcelæn, bestik, glas og emner af sølv, rustfrit
stål og aluminium. Reducerer slitage på glas og porcelæn
betydeligt. Må anvendes af unge under 18 år.

821NEUTRAL

Flydende maskinopvaskemiddel uden klor til institutionsopvaskemaskiner. Velegnet til kaffe- og tekopper, porcelæn,
bestik, glas og emner af rustfrit stål. Velegnet til hårdt
vand.

815MASKINOPVASK M/KLOR

Flydende maskinopvaskemiddel med klor udviklet til
industriopvaskemaskiner, specielt til opvask af stærkt
tilsmudsede emner. Anvendes til kaffe- og tekopper samt
andet porcelæn.
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12 KG

12,5 KG
25,2 KG

12 KG
24 KG
240 KG

Flydende maskinopvask/brochure
BESKRIVELSE

818MASKINOPVASK M/KLOR
T/ALU

Flydende maskinopvaskemiddel med klor, specielt til emner af
aluminium. Anvendes til opvask af kaffe- og tekopper samt
andet porcelæn. Velegnet til blødt vand.

832KLOR HÅRDT

Flydende maskinopvaskemiddel med klor til hårdt vand.
Produktet er udviklet til industriopvaskemaskiner, specielt
til opvask af stærkt tilsmudsede emner.

833ALU KLOR HÅRDT

Flydende maskinopvaskemiddel med klor til hårdt vand,
specielt til emner af aluminium. Anvendes til opvask af kaffeog tekopper samt andet porcelæn.

12 KG

917AFSPÆNDING NEUTRAL

Koncentreret afspændingsmiddel. Sikrer hurtig tørring uden
pletter og striber samt efterlader servicet skinnende blank.

1 LTR.
5 LTR.
20 LTR.

817AFSPÆNDING PH 2

Højkoncentreret surt afspændingsmiddel. Anvendes til
opvaskemaskiner, både i forbindelse med almindelig opvask
og til vask af laboratorieglas m.v. Velegnet til hårdt vand.
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VARENR. / NAVN

12 KG
24 KG

11,7 KG

5 LTR.

maskinopVask og serVice

Få en ren og blank opvask
Fordi det på alle måder er vigtigt, at din vaskemaskines dosering er indstillet
optimalt. Med en fast aftale sørger vores kompetente serviceteknikere for
regelmæssigt eftersyn af doseringsudstyret.
Kun derved opnår du ...
• den rigtige økonomi
• det bedste vaskeresultat
• den højeste driftssikkerhed
• den optimale hygiejnekvalitet
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.
Kontakt os på 9740 3133 eller info@jyskkemi.dk
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SOLID SæbeDOSerIngSSyStem

– med miljøvenlige produkter
Det idelle valg til den
professionelle maskinopvask.
Vi er opmærksomme på, at
det er vigtigt, at træffe et godt
og trygt valg. Parametre som
lang holdbarhed og
brugervenlighed, et produkt
der tager hensyn til miljøet,
funktionalitet og driftsøkonomi er blot nogle af
kravene vi imødeser med
SOLID sæbedoseringssystem.

Hvad betyder SOLID
sæbedoseringssystem for dig..!
SOLID aLLrOunD Svanemærket
SOLID aLu Svanemærket
• Ingen tunge løft, pakning i 2x5 kg ift. Arbejdstilsynet
• 5 kg kapsel svarer til 15-20 ltr. flydende sæbe afhængig af
vandkvaliteten og besmudsning
• Lav dosering: 0,6-1,5 g/ltr. vand ift. vandkvaliteten og
besmudsningen
• Ingen fysisk kontakt med den koncentrede sæbe, giver
dermed øget sikkerhed og bedre arbejdsmiljø
• Pladsbesparende og mindre affald
• Overvågning med føler reducerer omkostningerne
– mulighed for meget lav dosering
• Opstilling, montering og service på lånekontrakt
• Sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger
er tilgængelige på onlineshop
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kontakt os for din bestilling på

97403133

eller www.jyskkemi.dk

SOLID DOSerIngSSyStem

Maskinopvask Solid
VARENR./ /navn
/ NAVN
NAVN
varenr.
VARENR.

BESKRIVELSE
beSkrIveLSe
BESKRIVELSE

ENHED
enheD
ENHED

80010
80010
SOLID ALLROUND
ALLROUND 55 KG
KG
SOLID

Fast alkalisk
alkalisk opvaskemiddel
opvaskemiddel til
til opvaskemaskiner
opvaskemaskiner med
med
Fast
automatisk
doseringsanlæg.
Solid
Allround
er
effektivt
til at
at
automatisk doseringsanlæg. Solid Allround er effektivt til
fjerne fedt,
fedt, smuds
smuds og
og kalk.
kalk. Velegnet
Velegnet til
til vask
vask af
af glas,
glas,
fjerne
porcelæn, rustfrit
rustfrit stål
stål og
og plast.
plast. Bør
Bør ikke
ikke anvendes
anvendes til
til
porcelæn,
aluminium, kobber
kobber og
og deres
deres legeringer.
legeringer.
aluminium,
2x5 kg/kt.
kg/kt.

2X5 KG
KG
2X5

80020
SOLID ALU 5 KG

Fast
Fast alkalisk
alkalisk opvaskemiddel
opvaskemiddel til
til opvaskemaskiner
opvaskemaskiner med
med
automatisk
automatisk doseringsanlæg.
doseringsanlæg. Solid
Solid Alu
Alu fjerner
fjerner effektivt
effektivt fedt,
fedt,
smuds
smuds og
og kalk.
kalk. Anvendes
Anvendes til
til vask
vask af
af glas,
glas, porcelæn,
porcelæn, rustfrit
rustfrit
stål
stål og
og plast.
plast. Specielt
Specielt velegnet
velegnet til
til vask
vask af
af aluminium.
aluminium.
2x5
2x5 kg/kt.
kg/kt.

2X5
2X5 KG
KG

81000
81000
DOSERINGSANLÆG
DOSERINGSANLÆG SOLID
SOLID

Doseringsanlæg
Doseringsanlæg til
til Solid
Solid opvaskemidler.
opvaskemidler.

1X1
1X1 STK.
STK.

Med Solid sæbedosering giver vi
dig en lettere arbejdsgang, en
servering med skinnende rent
service og med vores landsdækkende serviceafdeling, sikrer vi dig
– opstilling, montering og service.
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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 er mange af vores
produkter svanemærkede.

JYSK KEMI SERVICE A/S

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