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LEVERINGS PROGRAMMA



PLEE-MATE
Plee-mate is een neutrale sanitairreiniger met bacte-
rieculturen die voor stankafbraak zorgen. Plee-mate is
aangenaam geparfumeerd en zorgt voor een langduri-
ge frisse geur. Toepassingen o.a. toilet, tegelwerk,
muren en deuren. De dagelijkse gebruiksdosering als
dweil en sopmiddel is 1:15.

ASP
De toiletreiniger met een groot dispengerend vermo-
gen, waardoor dit produkt in alle hoeken dringt en een
groot reinigingsresultaat tot stand brengt. Te verdun-
nen 1:8 met water.
ASP is een bijzonder geschikt product voor uw septic-
tanks.

JTC
Citronel-ontgeurder welke verdunbaar is tot 1:1000
en te verwerken in sanitaire inrichtingen, op vloeren en
wanden in hallen en keukens.

FLEUR
Fosfaatvrije sanitairreiniger; voor het dagelijkse onder-
houd van: toiletten, urinoirs, douches en badruimtes.
En dan speciaal ook voor al uw tegelwerk op vloeren
en wanden. Het is te verdunnen naar gelang de vervui-
ling van 1:10 tot 1:35.
FLEUR, de chloorvervanger voor nu en in de toe-
komst.

ROZE WERKDOEKJES
Roze werkdoekjes geschikt voor verschillende doelein-
den. Na gebruik uitwasbaar.

SMELLOWAY
Is een geurstof voor het neutraliseren van stank die
achterblijft na brand. Smell O Way is een onmisbaar
produkt als u niet van rookstank houdt (denk aan de
auto) en is tevens een bijzonder aangenaam middel
voor het terugdringen van urinestank in openbare
gebouwen.

BLAUWE WERKDOEKJES
Blauwe werkdoekjes geschikt voor verschillende doel-
einden. Na gebruik uitwasbaar.

JUMBOX ONTKALKER
Voor o.a. boilers, hogedruk reiniging apparatuur, ketels
etc. Te verdunnen tot 1:10 met water.

ACL
Is een handzeep gemaakt op basis van
cocosnootolie waardoor de natuurlijke
huidvetten worden behouden en 
verschraling van de huid voorkomen
wordt.
Geleverd met dispenser.

RUBBY
Is de handzeep na het echte vuile werk. Rubby is anti-
septisch en leverbaar met een handige doseerpomp.

PRONTO
Deze Hand Cleaner Wipes zijn handige, onmisbare
schoonmaakdoekjes met diverse toepassings-
mogelijkheden.
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JUMBO CLEAN
De absolute snelreiniger voor het snel verwijderen van:
vet, vuil, koffie- of chocoladevlekken van b.v. glas,
vinyl, chroom, tegels, lakwerk, apparaten, kleurechte
weefsels, plastic en luxaflex. Jumbo Clean is superge-
concentreerd, daardoor met water te verdunnen tot
max. 1:80.

CRYSTAL GLASREINIGER
Glasreiniger is een gebruiksklare reiniger voor het snel
en streeploos reinigen van alle wasbare oppervlakken
zoals tafels, bureaus, spiegels, separatieglas, alle
kunststoffen, chroom etc. Glasreiniger verwijdert aan-
gekleefd vuil en vingertasten. Glasreiniger droogt
streeploos op. Het product is zuinig in gebruik en
ongeparfumeerd dus ook geschikt voor gebruik in de
omgeving van voedingsmiddelen. Glasreiniger reinigt
ook zware aanslag zoals nicotine, roet, vet en atmosfe-
rische vervuilingen. (In flacon met trigger).

JT 4 BEELDSCHERMREINIGER 
Doeltreffend voor: reinigen en anti-
statisch maken van beeldschermen
en toetsenborden. Ontvetten van
afzuigkappen en het verwijderen van
aanslag in het algemeen op 
ruiten, email, edelmetalen,
glasvitrines, spiegels etc.,
tevens bijzonder geschikt voor
het verwijderen van inkt en huidvetten
op de glasplaat van de kopieermachine.

BUBBLE AIRDUSTER
Voor het verwijderen van stof van o.a. tv’s, computers, 
printers en andere electrische apparatuur.

WHITEBOARD CLEANER
Sneldrogende reiniger voor het regelmatig en grondig
reinigen van whiteboards en planborden. Verwijdert
inkten, potloodstrepen, vingertasten, vet, kleefstoffen etc.

C30 ROESTVRIJSTAAL REINIGER
Is een intensief werkend produkt om machines, appa-
raten, aanrechten, werktafels, afzuigkappen etc. te 
reinigen. 
C30 is in spuitbus leverbaar. Het is een roestvrijstaal
reiniger die niet krast en geen doffe plekken achterlaat.
C30 geeft roestvrijstalen oppervlakken een blijvende
glans. C30 is ideaal voor het verwijderen van vingeraf-
drukken.

SHOT
Is een droogschuim voor het reinigen van bekleding,
textiel en tapijt. Leverbaar in een spuitbus.

POLLUX
Behang- en affiche-afweekmiddel. Snel werkend.
Verdunbaar met water tot een maximum van 1:15.
Zonodig bij dikke lagen de behandeling herhalen.

GUM-FREE
Gum Free is een kauwgom remover met een zeer
snelle werking. U kunt nu alle kauwgomplekken te lijf
gaan in o.a. tapijten, stoelen en kleding.

CARPET CLEAN
Alkalivrije tapijtshampoo. Carpet Clean is 1:8 oplos-
baar in water, frisgeurend en niet brandbaar. Carpet
Clean heeft een groot reinigend vermogen en is
geschikt voor elk tapijt. Carpet Clean bevat een anti-
staticum om herbevuiling tegen te gaan. Ook geschikt
voor de tapijtreinigermachine.

ROET OP
Is een krachtige roetverwijderaar met nieuwe actieve
bestanddelen voor het verwijderen van: roet, vuil, vet
en olie. Roet-op is zeer goed inzetbaar als interieurrei-
niger bij brandschade. Ook is het een geschikt product
om roet uit c.v.-ketels te verwijderen.
Het is verdunbaar met water van 1:1 tot 1:5.

SEPTIQUAD SOAP (voorheen Jumbo Sept)
Is een krachtige reiniger en ontsmetter speciaal
geschikt voor gebruik in kantine’s en keukens, etc. Is
een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne toegelaten bestrijdingsmiddel onder
toelatingsnummer 8391 N en uitermate geschikt voor
gebruik in uw H.A.C.C.P Programma.

MARITIME
Is een speciaal reiniger voor uw boot, kano, caravan
etc. Dit produkt is bij uitstek geschikt voor het verwij-
deren van vetten, smeer, strepen, gras en boom-
sappen.

SMELL FRESH PARFUM REINIGER
Smell Fresh is een krachtig reinigingsmiddel met een
langdurig werkende parfum.
Smell Fresh is ook onder extreme omstandigheden te
verwerken en kan puur gebruikt worden door bijv. te
vernevelen.
Smell Fresh is te verdunnen met water tot 1>10

SEPTIQUAD SOAP (Desinfectant)
Is een krachtige reiniger en ontsmetter speciaal
geschikt voor gebruik in kantine’s en keukens, etc. Is
een officieel door het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne toegelaten bestrijdingsmiddel onder
toelatingsnummer 8391 N en uitermate geschikt voor
gebruik in uw H.A.C.C.P Programma.

INTERIEUR ONDERHOUD
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HAKKENSPRAY
Hakkenspray is voor het verwijderen van hakstrepen
op diverse sportvloeren. Vanwege de grote verschei-
denheid aan sportvloeren, adviseren wij altijd eerst een
proefbehandeling uit te voeren.

JUMBO GEL
Is een super polish met een aantal bijzondere eigen-
schappen en wel: kostenbesparend, maakt strippen
overbodig, toepasbaar op alle mogelijke ondergron-
den, werkt snel, niet giftig, beschermt uw vloer, niet
schadelijk in de keuken, erg economisch (in opgeloste
vorm is een halve liter gel voldoende voor 1000m2).

TAKE AWAY
Is een zeer krachtige en effectieve remover voor het
verwijderen van tapijtlijm en tapijtresten.

JUMBO VLOERSTRIPPER
Gemiddelde dosering 5-10%. Optimaal reinigingspro-
duct voor verwijdering van oude was- en emulsielagen
op harde vloeren.

WIS-WAS
Wis-Was emulsie bevat naast geëmuleerde wascom-
ponenten tevens reinigende componenten. Deze 2 in 1
behandeling reinigt en laat tevens een wasfilm na, als
bescherming op de vloer.

VLOER POLYMEER
Een was met ongeëvenaarde slijtvastheid, uitstekende
zijdeglans, hoge watervastheid, uitstekende hechting.

GYMCLEAN (sportvloerenreiniger)
Een speciaalreiniger voor het dagelijks / periodiek 
reinigen van kunststof sportvloeren en rubber of kunst-
stof noppen vloeren.

A23
Is een sterke ontvetter voor dierlijke en plantaardige
vetten. A 23 is eenvoudig toe te voegen in de stoom-
cleaner, kan verdund worden 1:30 met water (afhan-
kelijk van de vervuilingsgraad). A 23 is toe te passen
op alle plaatsen waar vet aanwezig is. Tevens bijzon-
der geschikt voor kadaverputten.

DECO
Deze ovenreiniger is een onmisbaar product voor het
reinigen van alle apparatuur waarmee wordt gekookt,
gebraden of gegrild. Deco helpt waar de meeste reini-
gers falen.

BOMBA
Handafwasmiddel. Neutraal.

C30 ROESTVRIJ STAALREINIGER
Een intensieve reiniger voor o.a. aanrechten, machine’s,
afzuigkappen, werktafels, aanrechten etc.

BLAUWE WERKDOEKJES
Blauwe werkdoekjes geschikt voor verschillende doel-
einden. Na gebruik uitwasbaar.

SCHIMMELDODER
Vernietigt onmiddellijk schimmel
en algen op wanden, vloeren en
voegen. Zowel binnen als buiten.
Geschikt voor de behandeling
van zowel grote oppervlakken als
hardnekkige vlekken en lastig
bereikbare plaatsen. Resultaat in
10 minuten.
Nu ook in de geurloze chloor-

vrije versie verkrijgbaar.

SWIPY GREEN
De gebruiksklare QUICK reiniger voor o.a. kunststof,
tegels, lakwerk, plastic etc.
In scholen voor o.a. tafels, stoelen en lokalen, WBV
voor het opleveren....., interieur van auto’s o.a. dash-
board etc.

www.jumbototaal.com
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VLOEIBARE ONTSTOPPER
Een vloeibare ontstopper voor industrieel gebruik.
Voor toiletten, gootstenen, wastafels, afvoerbuizen en
riolen. Vloeibare ontstopper is een sterke en effectieve
hulp als u verstoppingsproblemen heeft. Vernietigt snel
alle organische stoffen zoals haren, vet, verband, keu-
kenafval, papier, dweiltjes etc. Verwijdert roest en kalk-
aanslag. Doet geen afbreuk aan de werking van sep-
tictanks. 

SMELLOWAY
Is een onmisbaar produkt voor het neutraliseren van
stank welke vrijkomt na behandeling van uw riole-
ringen, toiletgroepen etc. Smell O Way is een onmis-
baar produkt als u niet van rookstank houdt (denk aan
de auto) en is tevens een bijzonder aangenaam middel
voor het terugdringen van urinestank in openbare
gebouwen.

PLOP
Voor het ontstoppen van bad-, douche- en wastafelaf-
voerbuizen en het verwijderen van haar en zeepresten.
Voordelen van vloeibare ontstopper zijn: 
- veilig toepasbaar omdat het gebruiksklaar is
- tast geen kunststoffen aan
- kan nooit de verstopping verergeren
Ingrediëntendeclaratie: natriumhydroxide >10%

PUTTENGRIJPERS
Simpel, effectief, sterk en handzaam.
Ideaal voor elke instantie, overheids-
dienst of bedrijf die te maken heeft
met regenwater dat wordt afgevoerd
via putten in het wegdek. Om putten
te ontdoen van blad en overige 
‘rommel’ is de putschep ‘s-werelds
beste en meest ideale gereedschap.
Lengte: 1.5 m
Lengte/breedte grijper: 13/15 cm
Vorm grijper: vierkant/rond

BRICK 
Is een steenreiniger welke geen zuur bevat. Hierdoor
veilig voor flora en fauna. Brick is te verdunnen tot
maximaal 1:8 met water.

JAC
Aluminiumreiniger. Te gebruiken voor het verwijderen
van oxydatie en inputaanslag van aluminiumproducten
zoals: carrosserieën, tankers, kozijnen etc. Tevens is
JAC een goed produkt voor het reinigen van tegelwer-
ken in wasstraten. JAC is te verdunnen tot maximaal
1:10 met water.

JUMBOX (Ontkalker)
Voor het verwijderen van cement, kalk en roest van
beton, steen etc. Ook is het een belangrijk produkt
voor bouwterreinen om betonmolens en bekistingen te
reinigen. Jumbox is een goede ontkalker voor uw boi-
lers, hdr. reinigers en ketels. 
Jumbox is te verdunnen tot 1:10 met water.

JIM
Gevelimpregneer
Waterbasis maakt gevels,
opgebouwd uit zand,
cement en klei water-
afstotend. 
J.I.M. is gebaseerd op 
oligomeer siloxaan en silane
en dient toegepast te worden
op alle steenachtige, droge ondergronden.
J.I.M. is een gebruiksklaar product en kan op reeds 
3 dagen oud, eventueel licht vochtig voegwerk aange-
bracht worden. Het tast kunststoffen niet aan en komt
maximaal tegemoet aan verwerker- en milieuveiligheid. 
J.I.M. heeft een hoog indringend vermogen, is reukloos
en is inzetbaar. Een behandeling is ten minste 10 jaar
duurzaam.

ULTIMA ZONNEPANEELREINIGER
Een krachtige milieuvriendelijke reiniger voor ALLE
typen zonnepanelen. Verwijdert luchtvervuiling, vogel-
poep etc. Tast geen metalen of ander soort aan! 
ULTIMA zorgt voor een ULTIMA rendement van de
panelen.

RIOOL- EN AFVOER
VERZORGING

SPECIALE PRODUCTEN
VOOR GLAS- GEVEL

EN KUNSTSTOFREINIGING
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JSR
Stickerremover is onmisbaar voor het verwijderen van 
stickers op alle ondergronden. Zoals van: verkeersbor-
den, abri’s, telefooncellen, auto’s, ramen, deuren en
alle gelakte en kunststof ondergronden. Tevens is JSR
geschikt om kauwgomvlekken te verwijderen.
Zowel vloeibaar als in spuitbus verkrijgbaar.

INSIDE  
Hiermee verwijdert u 
viltstift en spuitbusverf
van metaal, hout, lexaan,
kunststof en gelakte
ondergronden (zonder
aantasting van deze
ondergronden). Zowel
vloeibaar als in spuitbus
verkrijgbaar.

POETS 
Minder agressieve viltstift en spuitbus verwijderaar.
o.a. whiteboards.

ANTI-VANDALEN-
PASTA
Is een simpel product voor het
afschrikken van inbrekers, klim-
mers en vandalen. Als u anti-
vandalenpasta op regenpijpen,
hekwerk of dakgoten aanbrengt
wordt het beklimmen bijna
onmogelijk. Bovendien houdt
de dader sterk vervuilde handen
en kleding hieraan over. Anti-
vandalenpasta kan op bijna iedere ondergrond worden
toegepast. Het voordeel van dit product is dat u op een
eenvoudige wijze het vandalisme-probleem kunt
bestrijden.

JUMBO STRIP 
Is een zeer effectief afbijtmiddel bij het verwijderen
van oude verflagen op ondergronden van steen, beton,
asfalt, metaal en hout. Geschikt voor het verwijderen
van alkydverf, watergedragen verven, twee componen-
ten epoxy- en polyurethaan coatings en 1 component
polyurethaan coatings. Toepasbaar op vrijwel alle
ondergronden. Heeft een gelstructuur. Bij kunststof en
polyester ondergronden altijd een proefvlak zetten.

PRONTO 
Schoonmaakdoekjes met diverse toepassingsmoge-
lijkheden.

SPEEDY (Onze Turbowax)
Is een reinigende polish voor volledig onderhoud van uw
wagenpark.

CARWASH JT 30
Carwash is ideaal voor hand- of machinale reiniging
van auto’s. Verdunnen met water 1:30, is neutraal en
niet giftig. Veilig voor de huid en de te reinigen opper-
vlakken. Carwash verwijdert vuil en vet moeiteloos.
Een glanzend oppervlak is het resultaat!

HDR 90
Is een reiniger voor hoge en lage druk apparatuur 
welke speciaal is samengesteld voor het verwijderen
van verkeersvuil en aanslag van carrosserieën, vracht-
wagens, trailers en andere transportmiddelen.
Zeer zuinig in gebruik!! Te verdunnen met water 1:90

AKTUEEL
Is een snel reinigende velgenreiniger. Aktueel is een
product waar het ook mee lukt! Ook geschikt voor uw
sportvelgen!

ANTI-INSECT RUITENSPROEIER
VLOEISTOF
Het kwaliteitsproduct voor uw ruitensproeierinstallatie,
voor goed zicht en een schone ruit.

WINNER 
Pareltjes shampoo kan handmatig alsmede met 
drukapparatuur toegepast worden. Zuinig in gebruik
(2%) en laat een verbluffend resultaat zien.

JUMBOL 
De reus onder de motorreinigers!! Kan geleverd 
worden met ONTVETTINGSBAK.

SMELLOWAY 
Een onmisbaar product voor neutraliseren van nicotine
luchten in cabines en/of containers!!

AUTO ONDERHOUDS- EN
REINIGINGSPRODUCTEN

Verf
bekladding

Reiniging

Behandeld
met
anti-
vandalenpasta

www.jumbototaal.com

PRODUCTEN VOOR
GRAFFITI BESTRIJDING



SAFETY PROGRAMMA
oplossingen voor al uw veiligheidsmaatregelen

- Handschoenenprogramma - Brandkasten
- Gelaatsbescherming - Stofmaskers
- Veiligheidskleding - Wegwerpoverall’s

Vraag de uitgebreide catalogus
of kijk op onze website !!!

- Handschoenenprogramma - Brandkasten
- Gelaatsbescherming - Stofmaskers
- Veiligheidskleding - Wegwerpoverall’s

Vraag de uitgebreide catalogus
of kijk op onze website !!!
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CLEAR GUARD
Is een oliebestendige harsgebonden plastic coating.
Een ideale beschermer van chroom en andere metalen
oppervlakken tegen corrosie. Beschermt kleine onder-
delen tijdens opslag. Een prima beschermer van uw
verkeersborden tegen diverse vormen van vandalisme.
Voor de recherche een goed hulpmiddel bij het sporen-
onderzoek.
Ideale beschermer voor accu.

SILICONENVRIJ GLIJMIDDEL
Is een glij- en smeermiddel voor diverse doeleinden.
Smeert, conserveert, reinigt, reduceert wrijving, heft
statische electriciteit op en voorkomt roestvorming.

JT 128 KRUIPOLIE
Is erg doeltreffend voor het verwijderen van roest en 
corrosie. Door zijn grote penetratievermogen werkt het
ongehinderd door roest, smeer, vuil, bezinksel en roet-
vorming. 

LUCKY VOCHTVERDRIJVER 
Is een olie, die kruipt, smeert en beschermt. JT 130
verwijdert vocht uit elektrische systemen. JT 130 geeft
smering aan scharnieren, machines, sloten etc.

LAS-ANTI SPATTER SPRAY
Las-anti spatter spray is een goede hulp bij gasboog-
en electrisch lassen. Beschermt gasmondstukken en
verhindert het aanhechten van lasspatten.
Bevat geen siliconen. Niet brandbaar (bevat als drijfgas
gezuiverde lucht).

JUMBO
SOLVENT REMMENREINIGER
Een reiniger met een onderscheidend hoog oplossend
vermogen welke niet corrossief of geleidend is en geen
residu achterlaat. Jumbo Solvent remmenreiniger heeft
een krachtig, gericht spuitbeeld en is onder elke hoek
te gebruiken wat het UNIEK maakt.

JCR
CONTACTSPRAY is een contactreiniger voor het reini-
gen van electrische componenten.

LUCKY
De slotenspray in handig zakformaat.

GREASER
Is een smeermiddel dat water- en hittebestendig is en
daardoor goed bruikbaar voor smering van kogella-
gers, veren, sloten, scharnieren, deuren, raamklinken,
schakelmechanismen etc.

SLIDE SILICONEN SPRAY 
Beschermt en verlaagt de wrijving, voorkomt vastplak-
ken van vuil etc. Stoot bij goed behandelde delen vuil
en water geruime tijd af.

TEFFY 
Is een smeermiddel dat een teflonfilm achterlaat. Teffy
beschermt tegen vervuiling, houdt bewegende delen
probleemloos gangbaar. Teffy blijft werkzaam bij tem-
peraturen tussen de -50°C tot +250°C. Niet schadelijk
voor lakken en kunststoffen. Zowel in pasta, vloeibaar
en spuitbus verkrijgbaar.

COPPER SPRAY
Is een montagepasta voor onderdelen die thermisch
zwaar belast worden, bloot staan aan corrosieve
invloeden. Copper Spray vergemakkelijkt onderhouds-
werkzaamheden op lange termijn.

LUBAL
Voor langdurige smering en bescherming tot 1400°C. 
Vermindert verlies aan machines door corrosie of put-
erosie en beperkt stagnatie en verlaagt de revisiekos-
ten. Wordt o.a. gebruikt door bakkerijen, bouwbedrij-
ven, gemeentewerken, transportwereld etc.
Zowel in pasta als in spuitbus verkrijgbaar.

ALUM 400
Bestaat uit 99,5% zuiver aluminium, is hittebestendig
en corrosiewerend. Hecht op bijna alle ondergronden
en kan worden toegepast bij: gemeentewerken, lood-
gieters, constructiebedrijven etc.

GALVA SPRAY
(zink-spray) is een preventieve roestbeschermer wel-
ke bestand is tegen zouten, hoge temperaturen etc. Vrij
van cadmium en lood. Sneldrogend en zonder verdere
behandeling over te schilderen.
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ALPHA 1
is een universeel reiniger en een snel reinigingsmiddel
te verdunnen met water 1:20 en is niet giftig. Alpha 1 is
eenvoudig in gebruik, biologisch afbreekbaar en laat
geen aanslag na. Alpha 1 is te gebruiken voor scholen,
ziekenhuizen, scheepvaart en transportbedrijven,
industrie, hotels, drukkerijen etc. Belangrijk om te
weten is dat Alpha 1 een prima middel is voor het reini-
gings-onderhoud van kunststofoppervlakken.

CEMEX
Uiterst krachtig cement en roestverwijderaar van
betonmolens, bekistingen, beton, steen etc!
Te verdunnen tot max 1:20 met water.

REFLEX
Is een sterk reinigingsmiddel voor het verwijderen
van straatvuil op reflecterende ondergronden, b.v.
bermpalen, abri’s en verkeers- en lantaarnpaaltjes.
Tevens is Reflex een sterk middel voor het verwijderen
van aanslag door uitlaatgassen, pekel en andere 
vormen van vervuiling.
Het is te verdunnen tot 1:16.

JUMBOL
De reus onder de motorreinigers. Jumbol dringt diep
door en lost in enkele minuten de taaiste olie- en vet-
resten op. Jumbol is door zijn veelzijdigheid op erg veel
plaatsen inzetbaar. 
Kan geleverd worden met ontvettingsbak.

JAC
Aluminiumreiniger. Te gebruiken voor het verwijderen
van oxydatie en inputaanslag van aluminiumproducten
zoals: carrosserieën, tankers, kozijnen etc. Tevens is
JAC een goed produkt voor het reinigen van tegelwer-
ken in wasstraten. 

BLOCKBUSTER
Blockbuster is speciaal ontworpen om containers welke
vis, huiden, etc. hebben vervoerd, grondig en geurvrij
te reinigen.

JTR 
Met dit product verwijdert u teer en tectyl van bijna
alle ondergronden. U kunt dit product ook gebruiken
voor het reinigen van uw borstels en kwasten.

INDUSTRIËLE
ONDERHOUDS- EN

REINIGINGSPRODUCTEN
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OLIEBESTRIJDINGS-
MIDDELEN

SLURP
Een absorptie korrel.
Geschikt voor hergebruik.
“Ik ben razendsnel, ik
slok olie en chemicaliën
razendsnel op. Ik ben
overal te gebruiken. Ik ben
de
schrik van olie in werkplaatsen, bij tanktransporten en
stations, op de weg etc. Ik kan zwemmen en achter-
volg olie ook op water. Slurp op olie etc. strooien, kort
in laten werken, bijeen vegen, klaar!

ATS
Voor het snel oplossen van olie, benzine en andere
niet in water oplosbare vloeistoffen. Kan worden toege-
past op vliegvelden, loodsen, betonvloeren en asfalt-
wegen.
Te verdunnen 1:15.

OIL ALERT
Natuurlijk product (op bacteriële basis) voor het 
reinigen en afbraak van petrochemische vloeistoffen.
De oplosser van uw olieproblemen.

Speciale
drukspuit voor de

industrie

(ook zuurbestendig!)
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GEMODIFICEERD KOUD VERWERKBAAR ASFALT:

SIPRO UNIQUAT
Alg en mos verwijderaar

VANMAC
Koud asfalt

Sipro Uniquat is een geconcentreerd algdodend middel, gebaseerd op een quarternaire-
ammonium. Sipro Uniquat is wettelijk toegelaten onder nummer 14554.

BESTRIJDING VAN GROENE AANSLAG
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
Grond spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Na enke-
le dagen dode wieren, algen, vuil, enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te
schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren,
omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behan-
delingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
- Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). In ver-
band met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en
mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag
voor vele maanden tegengegaan.

- Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan worden volstaan
met een oplossing van 1,5% (15 ml per 1 liter water).

Ter verwijdering van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, biel-
sen, tuinmeubelen e.d.
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter
water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

Opmerking: het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische was-
middelen.

GEBRUIK ALS DESINFECTIEMIDDEL
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grond reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt rei-
nigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behan-
delde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de inwerking-
stijd grondig naspoelen met schoon water vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
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RESPEDO Strepenspray is een probleemloze markeringsverf voor elke
willekeurige ondergrond. Respedo is slijtvast en weerbestendig. 

Leverbaar in spuitbussen van 750 ml. in diverse kleuren. Voor het nog makkelijker
aanbrengen van markering is de spraymaster of de markeringswagen.

RESPEDO Strepenspray

De Spraymaster wordt gebruikt op onze aerosols om efficiënt 
en doelgericht de vloeistof op het te behandelen oppervlak
of op de te behandelen onderdelen te spuiten.

Heeft een standaard werkbreedte van 4-6-8 meter.
Er kunnen minstens 3 spuitbussen tegelijk meerijden.
Door zijn speciale nozzlehouder kunnen er de 
meeste soorten wegenverf mee verwerkt worden.
Spoort zeer soepel. Geschikt voor lange trajecten.
Er kan probleemloos een spoor van meer dan 10 cm
breed getrokken worden.

Spuitlans lang

Spuitlans kort

Spuitlans met wielen



Winterartikelen
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Strooiwagen
Dooikorrels

Cover PE Kleed

IJsweg

SneeuwschepSneeuwkistRuitensproeier
Antivries

Winterartikelen



Spillpallets
Diverse spillpallets voor opslag van vaten.

Polly Dolly
Verantwoord transport en overtappen.

Oplossingen voor het opslaan
van gevaarlijke producten
Producten vervaardigd van Polyethyleen in verschillende uitvoeringen voor
diverse gebruiksdoeleinden.

Poly rack system

13
www.jumbototaal.com

Poly-Overpack® is een productprogramma voor het
opslaan van vele gevaarlijke producten, zoals zuren,
logen, corrosieve stoffen, etc.
Het zeer uitgebreide programma biedt u voor elke
calamiteit een specifiek overpackvat.

POLY-OVERPACK® 95
Dit stevige en veilige overpackvat is zeer geschikt voor het
bergen en opslaan van 200 liter vaten en is eenvoudig
afsluitbaar.
Voorzien van UN kenmerk UN 1H 2/X/S.
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Diverse maten afvalzakken
“Afwijkende maten op aanvraag leverbaar”

KOMO
(60x80) 65x25x140

70x110
80x110
90x125

Rolemmer

Poetskatoen
Vuilnisring

VuilraperDiverse maten &
accessoires te leveren

Bont, gekleurd en verschillende variaties.
Kijk voor de mogelijkheden op onze website!

www.jumbototaal.com
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Toiletrol

MINI

Industrierol Handdoekrol
Mini

Z-vouw

Handdoekrol

W-vouw

MIDI

Enkel/dubbel of 3-laags, met of zonder koker?
vraag naar de mogelijkheden!

“Afwijkende maten zijn op aanvraag verkrijgbaar!”

15

De papierwinkel van Jumbo Totaal



De technische gegevens in deze publikatie steunen op onze huidige kennis en ervaring. Er kan echter geen enkele verantwoordelijkheid voor worden aanvaard. 
Overigens verwijzen wij naar onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

www.jumbototaal.com

Mocht u een ander probleem op het gebied van reiniging hebben, bel of email ons dan.
Misschien hebben wij de oplossing. 0180 - 619009 / reiniging@jumbototaal.com

SMELL O WAY
Verdrijft iedere vorm van stank.

Ook uw bedrijf heeft Smell O Way nodig.

“Al jaren probeert men stank te bestrijden d.m.v. producten die 
vervelende luchtjes camoufleren. Het effect van deze producten is
slechts zeer tijdelijk. SMELL O WAY werkt wel en verdrijft de stank.”

Hotelkamer

Voor het verdrijven van nare
luchtjes in de hotelkamer, laat
tevens een aangename geur 

achter voor de volgende gast.

Badkamer

De badkamer is een belangrijke
kamer tijdens een verblijf.

Daarom is van belang dat deze is
ontdaan van nare geuren die zijn

ontstaan door vorige gasten.

Toilet

In openbare toiletten is er vaak
sprake van stank vanwege urine.
Na verloop van tijd verdampt het
water in uw putjes. Smell O Way

blijft op dit water drijven waar-
door stilstaand water niet tot

stankoverlast zal leiden.

Tapijt

In de meeste hotels wordt er
gebruik gemaakt van tapijt. Dit

tapijt kan na verloop van tijd muf
gaan ruiken (o.a. hondenluchtjes
& straavuil). Om ervoor te zorgen

dat het tapijt niet gaat stinken,
kunt u het tapijt inspuiten met

Smell O Way.

Rookruimte

Anno 2019 zijn er nog genoeg
gasten die roken. Om uw

rookruimte zo fris mogelijk te
laten ruiken, spuit u periodiek

Smell O Way in de ruimte.

GFT Bak

Uw bedrijf zal ongetwijfeld ook
gebruik maken van de groene
bak. Deze wil in de zomer met

het warme weer nogal wat nare
luchtjes produceren. Voorkom
stank door Smell O Way op de
bodem van de bak te spuiten.


