
JKop Trade Sp. z o.o.
       
ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk
       
NIP: 5833281184
       
Tel. +48 883 661 881
       
Tel. +48 531 472 080
       
www.jkoptrade.com
       
office@jkoptrade.com

PŁYN DO MYCIA SZYB

Gotowy  do  użycia  płyn  do  mycia  powierzchni  szklanych: 
szyb,  przeszkleń,  luster,  itp.  Nadaje  się  również  do  mycia 
glazury  i  terakoty  oraz  wszelakiego  rodzaju  przeszklenia  i 
szkliwienia. Nie pozostawia smug i zacieków.

Opakowanie: 0,75L

ŁAZIENKA EXTRA

Płyn do skutecznego usuwania osadu, kamienia wapienne-
go, resztek mydła i brudu w kabinach prysznicowych, umy-
walkach i z glazury. Środek doskonale czyści powierzchnie 
emaliowane, ceramiczne, z tworzyw sztucznych oraz ze stali 
nierdzewnej i chromowanej. Nadaje się do mycia basenów, 
kabin prysznicowych i wind. Odświeża i nadaje połysk mytej 
powierzchni.

Opakowanie: 0,75L

ODKAMIENIACZ

Środek do skutecznego usuwania uciążliwego osadu kamie-
nia wapiennego z armatury sanitarnej, kabin prysznicowych, 
umywalek,  glazury.  Preparat  czyści  powierzchnie  emalio-
wane, ceramiczne, z tworzyw sztucznych oraz ze stali nie-
rdzewnej i chromowanej.

Opakowanie: 0,75L
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MED WC ŻEL

Profesjonalny środek do sanitariatów (toalet, bidetów, pisu-
arów). Preparat usuwa kamień wodny i osady oraz opóźnia 
jego ponowne osadzanie się.  Stosowany codziennie, poma-
ga  zapobiegać  rozpylaniu  zarazków  podczas  spłukiwania 
wody.

Opakowanie: 1L

CZYSTY GRES GRANIT

Środek przeznaczony do gruntownego czyszczenia po-
wierzchni z tworzyw sztucznych i naturalnych. Do mycia ga-
raży, tarasów, ciągów pieszych, schodów, podestów, bardzo 
łatwo usuwa zabrudzenia atmosferyczne. Stosować na po-
wierzchniach: Gres, granit, linoleum, płytki ceramiczne.

Opakowanie: 1L

PODŁOGA EXTRA

Silnie skoncentrowany, profesjonalny preparat przeznaczony 
do usuwania wyjątkowo uciążliwych zabrudzeń. Usuwa bar-
dzo trudne zabrudzenia na każdego rodzaju powierzchniach. 
Opóźnia ponowne osadzanie się brudu.

Opakowanie: 1L
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PODŁOGA NANO

Uniwersalny, niepieniący środek do codziennego mycia po-
wierzchni odpornych na działanie wody.  Środek do czysz-
czenia lakierowanych powierzchni drewnianych, oklein 
drewnianych, paneli, tworzyw sztucznych, laminatów,  płytek 
ceramicznych i powierzchni szkliwionych oraz szklanych.

Opakowanie: 1L

CZYSTA FUGA

Preparat do gruntownego czyszczenia fugi.
Środek doskonale czyści osad i brud z  każdego rodzaju fug. 
Preparat    przywraca  naturalny  kolor  fugi  nie  uszkadzając 
przy tym płytki.

Opakowanie: 1L

KAMIEŃ NATURALNY CZYSZCZENIE

Skoncentrowany, antystatyczny środek przeznaczony do co-
dziennego mycia powierzchni odpornych na działanie wody 
oraz usuwania wyjątkowo uciążliwych zabrudzeń. Preparat 
nie pozostawia zacieków i smug oraz opóźnia ponowne osa-
dzanie się brudu. Usuwa brud budowlany z  kamienia natu-
ralnego, marmuru, bazaltu, trawertynu i łupka oraz z płytek 
szkliwionych, ceramiki, PCV oraz innych tworzyw sztucznych. 
Środek szybkoschnący, nadaje umytym powierzchniom lekki 
połysk, pozostawia przyjemny , cytrusowy zapach.

Opakowanie: 1L
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KAMIEŃ NATURALNY 

Codzienna pielęgnacja
Gotowy do użycia, antystatyczny środek przeznaczony do co-
dziennego mycia powierzchni odpornych na działanie wody 
oraz usuwania wyjątkowo uciążliwych zabrudzeń. Preparat 
nie pozostawia zacieków i smug oraz opóźnia ponowne osa-
dzanie się brudu na powierzchniach z kamienia naturalnego, 
marmuru, bazaltu, trawertynu i łupka oraz z płytek szkliwio-
nych, ceramiki, PCV oraz innych tworzyw sztucznych. Śro-
dek  szybkoschnący,  nadaje  umytym  powierzchniom  lekki 
połysk, pozostawia przyjemny , cytrusowy zapach.

Opakowanie: 0,5L

CZYSTE MEBLE

Uniwersalny, niepieniący środek do codziennego mycia po-
wierzchni odpornych na działanie wody.  Środek do czysz-
czenia tworzyw sztucznych, laminatów, lakierowanych 
powierzchni drewnianych, oklein drewnianych, płytek cera-
micznych i powierzchni szkliwionych oraz szklanych.
Preparat jest szybkoschnący, nie zostawia smug i zacieków. 
Produkt gotowy do użycia, pozostawia świeży, cytrusowy za-
pach.

Opakowanie: 0,75L

STAL NIERDZEWNA NANO

Płyn do czyszczenia i konserwacji powierzchni ze stali nie-
rdzewnej. Nadaje się  do pielęgnacji mebli, szafek, zmywa-
rek, lad chłodniczych, blaszanych obić drzwi, wind, klamek, 
podestów,  listew  ochronnych.  Bardzo  łatwo  rozprowadza 
się podczas czyszczenia, ma krótki czas odparowania, nie 
pozostawia tłustych plam, smug. Ujednolica czyszczone po-
wierzchnie nadaje jej połysk, konserwuje i chroni przed po-
nownym zabrudzeniem. Preparatu nie można stosować do 
powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. 

Opakowanie: 0,5L
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ODTŁUSZCZACZ DO KUCHNI I GASTRONOMII

Niezwykle  wydajny,  gotowy  do  użycia  środek  przeznaczo-
ny  do  odtłuszczania  wyposażenia  kuchni.  Preparat  bardzo 
alkaliczny  i  wysoko  pieniący  z  aktywnym  chlorem  do  my-
cia podłóg, ścian, stołów, blatów i urządzeń oraz maszyn w 
przemyśle spożywczym , rolnictwie,  transporcie żywności  
oraz obiektach użyteczności publicznej. Skutecznie rozpusz-
cza  trudne  do  usunięcia  tłuste  zabrudzenia  pochodzenia 
roślinnego  i  zwierzęcego.  Likwiduje  przebarwienia  mytych 
powierzchni pochodzących od substancji organicznych. Od-
powiednio dobrany układ myjący gwarantuje pełne działanie 
czyszczące. Nie stosować  na powierzchnie nieodporne na 
wysokie  pH  (drewniane  podłogi,  aluminium,  panele,  farby 
olejne, cynk). 

Opakowanie: 1L

GRILL EXTRA

Wysoko skoncentrowany preparat myjący przeznaczony do 
gruntownego mycia i usuwania zabrudzeń olejowych, zanie-
czyszczeń tłuszczowych i  smolistych w piecach, rusztach, 
grillach, piekarnikach, kominkach, komorach wędzarniczych, 
tunelach piekarniczych.  Dzięki zastosowaniu   oryginalnej 
receptury produkt posiada doskonałe właściwości emulgu-
jące i rozpuszczające. Preparat o bardzo dużej sile działania 
i właściwościach pianotwórczych. Łatwo usuwa przypalone 
zanieczyszczenia  (białka,  zwęglone  węglowodany)  pozo-
stawiając  powierzchnię  czystą  i  błyszczącą.  Nie  stosować 
na powierzchnie nieodporne na alkalia (drewniane podłogi, 
aluminium, panele, farby olejne, cynk.) Produkt do mycia w 
przemyśle spożywczym.

Opakowanie: 1L

EDESOL

Preparat przeznaczony do czyszczenia każdej powierzchni 
kwasoodpornej oraz złogów wapiennych, złogów urynowych, 
kamienia kotłowego, oraz innych związków rozpuszczalnych 
w  kwasach.  Preparat  do  usuwania  zabrudzeń,  szczególnie 
mineralnych (cement, zaprawa murarska) , rdzy z powierzch-
ni kamiennych, lastryko, fasad budynków - do użytku profe-
sjonalnego.

Opakowanie 1L, 5L, 20L
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DECATOL

Usuwa wykwity wapienne i zabrudzenia pobudowlane.
Preparat  doskonale  czyści  zabrudzenia  z  zaprawy  murar-
skiej betonowej i gipsowej. Środek przeznaczony do czysz-
czenia każdej powierzchni  - do użytku profesjonalnego. NIE 
STOSOWAĆ NA MARMUR.

Opakowanie 1L, 5L

SOLBET

Preparat doczyszcza kostkę brukową, elementy betonowe, 
płytki  ceramiczne,  dachówkę,  tynki,  lastryko,  fasady  bu-
dynków. Ułatwia utrzymanie czystości na estakadach, wia-
duktach, drogach, chodnikach, placach, obiektach przemy-
słowych,  centrach  logistycznych,  magazynach,  w  ciągach 
komunikacyjnych itp. Środek doskonale usuwa zabrudzenia 
mineralne ( cement, zaprawę murarską), rdzę z powierzch-
ni  kamiennych,  naloty  atmosferyczne  oraz  zielone  (w  tym 
mchy, glony, porosty) oraz zabrudzenia ropopochodne.
Do użytku profesjonalnego.
 Opakowanie: 1L, 5L

ODPLAMIACZ DO KOSTKI BRUKOWEJ OD – 50

Alkaliczny, wysoko skoncentrowany preparat do gruntowne-
go mycia i usuwania zabrudzeń olejowych, zanieczyszczeń 
tłuszczowych i smolistych. Dzięki zastosowaniu oryginalnej 
receptury środek posiada doskonałe właściwości emulgują-
ce i rozpuszczające. Bardzo łatwo usuwa zanieczyszczenia 
popożarowe. Preparat posiada bardzo dużą siłę działania i 
właściwości pianotwórcze. Skuteczny przy użyciu dowolne-
go  urządzenia  spieniającego  (centralny  system  mycia,  wy-
twornica piany, lanca lub pistolet pianotwórczy).
Nie stosować na powierzchnie nieodporne na alkalia (drew-
niane podłogi, aluminium, panele, farby olejne, cynk)

Opakowanie 1L, 5L, 20L
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IMPREGNAT DO BETONU I KOSTKI BRUKOWEJ

Gotowy do użycia impregnat wszystkich rodzajów po-
wierzchni betonowych. Można stosować zarówno na świeży 
lub stwardniały beton. Impregnowana powierzchnia zostaje 
uszczelniona, wygładzona oraz zabezpieczona przed dzia-
łaniem związków chemicznych i alg. Impregnat polepsza od-
porność i zwiększa jakość wyrobów betonowych.

Opakowanie: 1L, 5L

IMPREGNAT DO ELEWACJI

Gotowy  do  użycia  impregnat  uszczelnia  i  zabezpiecza  po-
wierzchnię  elewacji  przed  działaniem  wilgoci  i  wnikaniem 
brudu. Zaimpregnowana powierzchnia jest odporna na 
związki chemiczne, grzyby, glony oraz mech. Warstwa im-
pregnatu zamyka pory, a powierzchnia jest bardziej odporna 
na ścieranie.
Woda spływa z zaimpregnowanej powierzchni co ułatwia jej 
czyszczenie.  Preparat  może  być  stosowany  na  świeżą  lub 
stwardniałą powierzchnię.

Opakowanie: 1L, 5L

IMPREGNAT DO DACHÓWKI CERAMICZNEJ I BETONOWEJ

Gotowy do użycia impregnat uszczelnia i zabezpiecza powierzch-
nię dachówki przed działaniem wilgoci i wnikaniem brudu. Zaim-
pregnowana powierzchnia dachówki jest odporna na związki che-
miczne,  grzyby,  glony  oraz  mech.  Warstwa  impregnatu  zamyka 
pory, a powierzchnia jest bardziej odporna na ścieranie. 
Woda spływa z zaimpregnowanej powierzchni co ułatwia jej 
czyszczenie. Preparat może być stosowany na świeżą lub stward-
niałą powierzchnię.

Opakowanie: 1L, 5L
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IMPREGNAT DO KAMIENIA NATURALNEGO

Gotowy do użycia impregnat uszczelnia i zabezpie-
cza powierzchnię kamienia naturalnego przed dzia-
łaniem wilgoci i wnikaniem brudu. Zaimpregnowana 
powierzchnia kamienia naturalnego jest odporna na 
związki chemiczne, grzyby, glony oraz mech. War-
stwa impregnatu zamyka pory, a powierzchnia jest 
bardziej odporna na ścieranie. 
Woda  spływa  z  zaimpregnowanej  powierzchni  co 
ułatwia  jej  czyszczenie.  Preparat  może  być  stoso-
wany na świeżą lub stwardniałą powierzchnię.

Opakowanie: 1L, 5L

IMPREGNAT DO GRESU I GRANITU

Gotowy do użycia impregnat uszczelnia i zabezpie-
cza  powierzchnię  gresu  i  granitu  przed  działaniem 
wilgoci  i  wnikaniem  brudu.  Zaimpregnowana  po-
wierzchnia gresu i granitu jest odporna na związki 
chemiczne, grzyby, glony oraz mech. Warstwa im-
pregnatu zamyka pory, a powierzchnia jest bardziej 
odporna na ścieranie. 
Woda  spływa  z  zaimpregnowanej  powierzchni  co 
ułatwia  jej  czyszczenie.  Preparat  może  być  stoso-
wany na świeżą lub stwardniałą powierzchnię.

Opakowanie: 1L, 5L

IMPREGNAT DO SPOIN I FUG

Gotowy do użycia impregnat uszczelnia i zabezpie-
cza fugę i spoiny przed działaniem wilgoci i wnika-
niem brudu. Zaimpregnowana powierzchnia jest 
odporna na związki chemiczne, grzyby, glony oraz 
mech.  Warstwa  impregnatu  zamyka  pory,  a  po-
wierzchnia jest bardziej odporna na ścieranie. 
Woda  spływa  z  zaimpregnowanej  powierzchni  co 
ułatwia  jej  czyszczenie.  Preparat  może  być  stoso-
wany na świeżą lub stwardniałą powierzchnię.

Opakowanie: 1L, 5L
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MPREGNAT DO DREWNA I POWIERZCHNI DREWNIANYCH

Przyjazny środowisku preparat mineralno-olejowy ulegający szyb-
kiej biodegradacji.
Środek do impregnacji podkładów, więźby dachowej, altan, pod-
łóg, tarasów, architektury drewnianej i innych powierzchni drew-
nianych stosowanych w produkcji przemysły stolarskiego, do 
stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nałożenie impregnatu na po-
wierzchnię drewnianą uszczelnia ją przez zamknięcie porowato-
ści. Powierzchnia staje się wygładzona oraz zabezpieczona przez 
działaniem  związków  chemicznych,  promieniowania  UV  czy  też 
alg. Warstwa polimerowa jest dobrze odporna na proste ścieranie. 
Impregnat podnosi odporność i trwałość oraz zwiększa jakość po-
wierzchni drewnianych.
Po zastosowaniu preparatu woda spływa po powierzchni co uła-
twia jej czyszczenie.

Opakowanie: 1L, 5L
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