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Bijzondere voordelen: 
• Perfecte dieptereiniging 

• Ook voor machines 

• Ontvet optimaal 

• Zuinig in gebruik 

• Laag schuimend 

Juma Solutions BV Ootmarsumsestraat 102A 7602 JP Almelo

Vloerreiniging 

Het reinigen van professionele 
keukens is een tijdrovend 
karwei met vaak een 
teleurstellend resultaat. 
Vaak werken veel schoonmaak 
middelen niet of laten ze geen 
mooi resultaat na, of tasten ze 
de ondergrond aan. 

De oplossing 

Met JS-930 kan men alle type 
oppervlakken snel en 
eenvoudig reinigen. 
Het lost de kleeflaag op 
waardoor de vervuiling loslaat, 
en er snel een mooi resultaat 
behaald kan worden. 
Het werkt snel en effectief, en 
is zuinig in gebruik. 

Soorten Vloeren 

JS-930 is geschikt voor de alle 
type ondergronden. 
U moet dan denken aan: RVS, 
plavuizen, natuursteen, 
linoleum, hout, keramische 
tegels, vinyl, PVC, parket en 
gegoten vloeren. 

JS-930 
 Voor een krachtige ontvetting van de vuilste oppervlakken 
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Omschrijving: 
JS-930 is een krachtige innovatieve alkalische reiniger en bevat een krachtige samenstelling van 

oplosmiddelen, oppervlakte actieve stoffen en detergenten, die de moleculaire structuur van de vuil en vet 

aanslag kunnen afbreken, zonder schade aan het oppervlak zelf te veroorzaken.  

JS-930 werkt ook in het geval van extreem vastzittende opgehoopte vetlagen en vuil, en is een revolutionair 

alkalisch reinigingsproduct dat uitermate geschikt is voor gebruik op bijvoorbeeld industriële vloeren, wanden, 

en RVS 

JS-930 lost opgehoopte vet en vuillagen gemakkelijk op, en door de laag schuimende eigenschappen is het 

toepasbaar in schrob machines. 

Gebruiksaanwijzing: 
1. JS-930 aanbrengen met een pad, nevelspuit (grove druppel) of schrob machine in de verhouding1:5 tot 

1:80 (vermengd met evt.warm water) 

2. JS-930 ca. 1 tot 2 minuten laten inwerken (voorkom voortijdig indrogen) 

3. Spoel de ondergrond goed na of zuig de vervuiling op met een machine. 

4. Herhaal de behandeling indien nodig. 

5. Raadpleeg bij twijfel altijd uw adviseur. 

Bijzondere voordelen JS-930: 
• Werkt gemakkelijk ook in het geval van extreem vastzittende opgehoopte vetlagen en vuil. 

• Breekt door de krachtige samenstelling de moleculaire structuur van vuil af. 

• Lost de kleeflaag, waarmee vet vuil en oxidatie producten zich aan het oppervlak vast hechten op, dringt er 

diep in en emulgeert deze vuildeeltjes, daarna dispenseert de vervuiling door het reinigingsproduct, zodat 

deze op een eenvoudige wijze verwijderd kunnen worden. 

• Is volledig in water oplosbaar. 

Eigenschappen: 
Fysische eigenschappen: Vloeistof 

Kleur:    Blauw 

Reuk:    Nauwelijks 

Type:    Biologisch afbreekbaar laag schuimende,  oppervlakte actieve stoffen 

PH:    9,6 ( gemeten in een 10% oplossing ) 

Afbreekbaarheid:  100% Biologisch afbreekbaar (conform verordening EG 648/2004) 

Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijk ervaringen, bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan hetgeen in de TPI, en 

MSDS bladen staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 

aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker. 

Alle producten die wij vertegenwoordigen zijn verwerkt en geproduceerd volgens de volgende regels: 

cosmetische GMP ,milieuzorg ISO 14001, kwaliteits ISO 9001,HACCPen NEN normering. 
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