
Gebruik van de reinigingsvezels
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- Voor het afstoffen: hout, leer, planten, hifi-installaties, PC 
en nog veel meer 

Voor het afstoffen: parket gelakt/geolied, laminaat, kurk,
glad natuursteen

Universeel in het hele huis. De vezel voor normale tot sterke
olie- en vet achtige vervuilingen en ruwe opper vlakken. Toe-
passingsgebieden bijv.: bad, raam, keuken, wonen, vloer

Gladde glanzende tegels, laminaat (licht vochtig), natuur -
steen, linoleum, PVC, kunststof vloeren, graniet

Natuursteen, ruwe en matte tegels, grindvloeren 

Voor alle robuuste oppervlakken bijv. glaskeramiek, bakoven
(rooster/bakplaten), kookplaten, vuurvaste schalen, gecoate
pannen, autovelgen, reiniging binnenkant toiletpot

Voor de verwijdering van haren en pluisjes op textiel

Voor cement- en betonvloeren, terras- en stoeptegels, ter
verwijdering van groene aanslag en algen

Voor de verwijdering van haren en pluisjes op tapijten

-

Tip: Gebruik deze drie kleuren om uw Droog- en Profidoeken naar toepassingsgebieden te sor-
teren (badkamer, keuken enz.).

Vaatdoek voor het schoonmaken van aanrechtbladen, tafels
enz. 
Vaatdoek voor het afwassen van serviesgoed, glas en bestek

Absorptie van restwater na de reiniging, voor het napolijsten
bij kwetsbare ruwe vloeren 

Voor het nadrogen: van gladde, kwetsbare vloeren en grote
glazen oppervlakken (bijv. serres)
Voor het vochtig reinigen: van laminaat, parket, houten 
vloeren: geolied/gewaxt 

De doek met de badstofstructuur is universeel inzetbaar voor
het reinigen of drogen van bijv. ramen, raamkozijnen, aan-
rechtbladen, tafels, badkamer, auto, werkplaats 
De kleinere variante is zeer gemakkelijk uit te wringen.
De doek met de wafelstructuur voor het drogen:
klein: spiegels, kasten, glasoppervlakken
middel: ramen, kozijnen, nawissen van oppervlakken
groot: glazen, serviesgoed, bestek 
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Gebruik van de reinigingsmiddelen

Galzeep: 

Powerreiniger:

Hygiëne reiniger
keuken:

Citroensteen:

Intensiefreiniger:

KalkEx Plus:

Sanitairreiniger:

Een krachtige hulp voor de reiniging van alle afwasbare op-
pervlakken (tegels, aanrechtbladen, fornuizen, keukenmeubi-
lair) bij vette, olieachtige vervuilingen in het hele huis. Ook
ideaal als afwasmiddel.

Reinigt keuken, koelkasten, vriesvakken, diepvriezers, mag -
netrons, afvalemmers, werkbladen en nog veel meer in één
handeling zonder te hoeven naspoelen met water en zorgt
voor een bij levensmiddelen passende hygiëne. Zeer ge-
schikt voor het snel verwijderen van lichte kalkvlekken, voor -
al op kranen of oppervlakken van rvs. 

Verwijdert en polijst, in combinatie met de groene of blauwe
reinigingsvezel (al naargelang het oppervlak), moeiteloos
sterke en vette vervuilingen, zoals opgedroogde etens -
resten, van roestvrij stalen, chroom en andere gladde, niet
gecoate oppervlakken. Het pareleffect voorkomt bijvoor-
beeld watervlekken. Goed laten opschuimen en het oppervlak
grondig met koud water naspoelen. Laat een aangenaam
frisse geur achter. Getest en geschikt voor CERAN® van
SCHOTT.
Ideaal voor alle waterbesten dige op pervlakken in de huis-
houding, tuin, garage en werkplaats. Ver wij dert aange-
brande res ten, olie en roet. Kleurstof- en geurstofvrij!
Ge schikt voor de levensmiddelenverwerkende sector! 

Ontkalking van koffieautomaten, koffiezetapparaten, water-
kokers, wateruitlopen (perlators), Droogdoeken, Profidoeken
en andere te ontkalkende voorwerpen. Ge schikt om in de 
levensmiddelenverwerkende sector te gebruiken! 

Speciaal ontwikkeld voor de verwijdering van kalk, kalkzeep
enz. Hij is geschikt voor alle afwasbare en waterbestendige
oppervlakken zoals bijv. vloer tegels, wandtegels, keramiek,
kranen en douchewanden. 
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Dustar®-Cleaner:

Vloeronderhoud:

Vloerreiniger 
intensief: 

Spray & Wash:

Leer- & kussen -
actiefschuim: 

Leerbalsem:

Leeronderhoud:

Speciale alcoholvrije reiniger voor de milde streeploze reini-
ging van gevoelige oppervlakken (hoogglans enz.) evenals
flat screens (LCD en plasma), laptops, digitale camera’s enz.
De an ti statische formule re duceert de aantrekking van stof
en vuil aanzienlijk.
Reinigingsproduct voor alle waterbestendige vloeren, zoals
bijv. tegels, laminaat, parket, natuursteen enz. 
Streepvorming door slechte bevochtiging van het oppervlak
wordt vermeden.

Kwaliteitsreiniger voor alle water- en alkalibestendige (in -
dustriële) vloeren, zoals bijv. geglazuurde vloertegels, cera -
mische tegels, natuur- en kunststeen. Hij ver wij dert moei teloos
hardnekkig vuil, korsten en filmres ten. Ideaal voor de
levensmiddelen ver wer ken de sector. 

Beide zijn heel mild en universeel te gebruiken.
Voor het voorbehandelen van vlekken voor de machinewas
en het reinigen van de JEMAKO vezels tussendoor. 

Reinigt (in combinatie met de gele vezel) leren oppervlakken,
vooral glad leer, milieuvriendelijk en verwijdert ook doeltref-
fend sterke vervuilingen. In combinatie met de groene vezel
ook uitermate geschikt voor gestoffeerde meubelen. Op een
droge vezel sproeien en de vervuilde plekken reinigen. Met
de uitgewassen en uitgewrongen vezel nareinigen. 

Leerbalsem in combinatie met de gele vezel: voor de reini-
ging en het onderhoud van glad leer (leren schoenen, tassen,
bankstellen). Heel dun aanbrengen en goed laten intrekken.
Met de gele vezel napolijsten. Niet gebruiken op wildleer 
en alcantara. Hiervoor lichtvochtige groene vezel gebruiken.
Leeronderhoud: met de Leeronderhoudsdoek aanbrengen
en napoetsen voor het opruwen kan de droge blauwe vezel
worden gebruikt.

Onderhoud van de reinigingsvezels
= droog = licht vochtig = vochtig = nat  Was de producten met gelijkgekleurde bonte was. Alle producten zo mogelijk bij 60 °C was-

sen (95 °C behalve de Vaatdoek, vloervezel laag- en hoogpolig, wit mogelijk). Gebruik geen
wasverzachter. Aanbeveling: Was de vezels, Droogdoeken en Profidoeken altijd gescheiden in
de JEMAKO Waszak. Het gebruik van de Waszak zorgt voor een lange levensduur van de pro-
ducten. Schud de vloervezels voor de wasbeurt goed uit. Trek na de wasbeurt de Droogdoe-
ken in vorm en schud de reinigingsvezels op. De producten zijn geschikt voor de wasdroger
(gereduceerde temperatuur).

ms = maatstreep  mtl = maatlepel  
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Symbolen en afkortingen

· Lage dosering bespaart kosten en is goed voor het milieu.
· Geringere uitwerking op waterorganismen.
· Bevat ter bescherming van mens en milieu geen gevaarlijke ingrediënten.
Meer over onze milieuvriendelijke producten vindt u onder: www.jemako.com

1 Wees voorzichtig bij kwetsbare oppervlakken zoals bijv. acrylglas, hoogglanslak.
2 Pas op bij zuurgevoelige oppervlakken zoals bijv. email, marmer, geëloxeerd aluminium enz.

Gebruikstips voor niet vermelde reinigers, zoals bijvoorbeeld WC-hygiëne-gel, Glasactiefschuim
en AshEx® gel vindt u op het desbetreffende etiket omdat deze geen extra uitleg behoeven. Als
u toch vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw distributiepartner!

Probeer de producten bij onbekende oppervlakken vooraf op een onopvallende plek uit.
Neem de reinigingsinstructies van de producent in acht!

Ik adviseer u graag: 

Gebruikerstips

Let er a.u.b. op, dat hier alleen de meest gangbare toepassingsgebieden worden aangegeven. Mocht u een speciaal reinigingsprobleem hebben, 
kijk dan a.u.b. in het onderhoudslexicon in de catalogus of vraag uw distributiepartner!

 

Witte vezel: 

Vloervezel hoog: 

Vloervezel laag:

Profidoek:

Droogdoek:
Profidoek klein:

Gele vezel: 

Vloervezel hoog:

Groene vezel: 

Vloervezel hoog: 

Vloervezel laag: 

Blauwe vezel: 

Vloervezel:
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