
Fijn dat u heeft gekozen voor de producten van JEMAKO!                 Fijn dat u heeft gekozen voor de kwaliteitsproducten van JEMAKO.    
 
De uitstekende kwaliteit van de JEMAKO producten bewijst zichzelf door een snelle en 

grondige reiniging waarbij een minimale inspanning geleverd hoeft te worden. Ook 

vindt u de kwaliteit terug in de lange levensduur. Wij zijn er van overtuigd dat u net zo 

enthousiast zult worden als alle andere JEMAKO gebruikers. 

 

Belangrijke aanwijzingen: 
Alle JEMAKO producten: 

✓ Zijn tot 60 graden wasbaar in de machine!* 

✓ Wassen zonder wasverzachter (ook geen fijnwasmiddel gebruiken)! 

✓ Droogdoek in de speciaal afgesloten waszak wassen.  

✓ Ook belangrijk voor de blauwe vezel. (apart) 

✓ Kunnen in de wasdroger! 

✓ Nooit strijken; hierdoor neemt de werking van de vezel af! 

✓ Eerst op een onopvallende plaats testen! 

 
* Om de levensduur van de JEMAKO producten (net als het overige wasgoed) te verlengen is het  

raadzaam ze niet altijd in de wasdroger te drogen, maar ze ook eens vochtig op te hangen! 

 

Gebruiksaanwijzing voor de profidoek en de droogdoek. 

 

De  profidoek (badstofachtige structuur): nat maken met alleen water en goed 

uitwringen. Het raam inclusief het kozijn schoonmaken. Lost zelfs olie of 

nicotinevervuilingen snel en doeltreffend op. Reinigingsmiddelen zijn hierbij overbodig. 

 

De  droogdoek (wafelstructuur): gebruiken voor het glanzend streep- en pluisvrij 

nadrogen. Alles één keer goed raken. Eventuele restvochtigheid droogt vanzelf 

streeploos op! 

 

Deze doeken zijn onder andere te gebruiken voor ramen, glazen oppervlakken zoals 

tafels en spiegels, deuren en keukenkastjes. De droogdoek kan ook zeer goed gebruikt 

worden voor het poleren van glazen en oppoetsen van bestek en RVS. Ook in de 

badkamer zijn  tegels streeploos en hoogglanzend na te drogen. Gebruik op 

hoogglansmeubelen, hoogglanskeukens, e.d. wordt afgeraden. 

 

Na verloop van tijd kunnen de doeken hard gaan aanvoelen. Dit komt doordat de doeken, 

bij elk gebruik, kalk in zich opnemen door ons ‘harde’ water. Regelmatig de doeken 

ontkalken garandeert een optimale werking en jarenlange kwaliteit! Ontkalken kan met de 

KalkEx Eco Plus. Deze ontkalker is tevens te gebruiken voor het ontkalken van 

douchekoppen, waterkokers, strijkijzers, etc...  

 

De gele vezel: 
Droog afstoffen van alle gevoelige licht bevuilde oppervlakken. De vezel laadt statisch 

op zodat alle stof aangetrokken en vastgehouden wordt. Een zeer snelle manier van 

effectief afstoffen! Als vloerwisser heeft de gele vezel een polijstend effect op houten 

vloeren. De zachte vezel is speciaal voor de verzorging van gladleren oppervlakken. 

 

De groene vezel: 
De groene reinigingsvezel is vochtig tot nat te gebruiken voor het reinigen van alle 

afwasbare, sterk vervuilde oppervlakken zoals aanrecht, fornuis, tegels, tuinmeubelen, 

buitenramen en kozijnen, auto, caravan etc. Als vloerwisser te gebruiken voor 

plavuizen, alle water gedragen vloeren en natuursteen. Nadrogen met de witte 

vloervezel. Vuil en zelfs vet laten zich met stromend water uit de groene vezel 

verwijderen. De ideale vezel voor chroom en roestvrijstaal in combinatie met 

citroensteen. Nadrogen met de droogdoek voor een streeploos resultaat!  



De blauwe vezel: 
Voor het losmaken van extreem hardnekkige vervuilingen. Nat gebruiken voor o.a. 

aangebrande pannen, insecten op de autoruit, algenaanslag op terrassen, 

aangekoekte BBQ roosters etc. Als vloerwisser de vervanger van de schrobber. Droog 

verwijdert deze vezel haren en pluizen van tapijt, bekleding en kleding. Tevens 

effectief voor het schrappen van o.a. wortels en aardappelen. 
 

Citroensteen: 
Perfecte hulp in combinatie met de groene (eventueel blauwe) vezel voor het snel en 

grondig reinigen van RVS, chroom, keramische kookplaat, verkleurde voegen, 

wanden en vloeren etc. Citroensteen bevat een polijstend bestanddeel.  

 

De vochtige handschoen/pad over de citroensteen wrijven, met de hand de 

citroensteen opschuimen en het oppervlak hiermee reinigen, bij RVS met de 

borstelrichting mee! Met koud water naspoelen of met natte (profi)doek afnemen en 

met de droogdoek (wafelstructuur) nadrogen. Sluit na het gebruik niet meteen de 

deksel maar laat de citroensteen uitdampen. 
 

ALTIJD EERST OP EEN ONOPVALLENDE PLAATS TESTEN!  

NIET OP GEVOELIGE OPPERVLAKKEN GEBRUIKEN! 

 

Powerreiniger: 
 Zeer effectieve reiniger/ ontvetter voor alle afwasbare en waterbestendige 

oppervlakken. 

Vervanger van allesreiniger én afwasmiddel. Te gebruiken als “sopje” of puur op een 

natte doek c.q.    vezel. Voor dagelijkse reiniging van fornuis, gootsteen, 

(RVS)afzuigkap, oven etc. Bij RVS geeft nadrogen met de droogdoek een glanzend 

resultaat!  
 

Sanitairreiniger: 
Eén middel voor het oplossen van huidvet, zeepresten, urinesteen en kalkaanslag. 

In het toilet spuiten, even laten inwerken en met de blauwe of groene vezel reinigen; 

naspoelen met koud water. Sanitairreiniger kan onverdund op de vochtige groene of 

blauwe vezel gespoten worden voor reiniging of volgens doseringsvoorschrift aan het 

water in de emmer worden toegevoegd. 

 

Beschermt oppervlakken duurzaam tegen hervervuiling. Om extreme kalkaanslag snel 

aan te pakken raden wij aan ¾ deel sanitairreiniger aan te vullen met ¼ deel Kalk-Ex 

Plus. Zodra de kalk na een aantal keren verwijderd is, enkel nog met sanitairreiniger 

onderhouden. 

 

KalkEx Plus: 

Voor het ontkalken van uw apparaten, kranen, douchekoppen etc. en voor het 

ontkalken van JEMAKO reinigingsdoeken. (12 tot 24 uur inweken in oplossing) 1/5 deel 

van de Kalk-Ex Plus op1 liter warm water. Op het NATTE te behandelen oppervlak 

aanbrengen met doek. Vervolgens zo’n 3 tot 30 minuten laten inwerken,  goed 

nareinigen met de groene (evt. blauwe) vezel. Tot slot met koud water naspoelen. Na 

het reinigen de behandelde oppervlakken nadrogen met de droogdoek! Bij 

hardnekkige kalkafzetting de concentratie Kalk-Ex  verhogen.  
KALKHOUDENDE MATERIALEN VÓÓR ONTKALKEN BEVOCHTIGEN!! 

 

Ik wens u heel veel schoonmaakplezier! 

Ten alle tijden kunt u mij mailen voor advies, vragen, losse bestellingen of voor het 

maken van een afspraak voor een thuispresentatie. 

 

Anja Tijsma, 0519-820211 / 06-12147388  info@anjatijsma.nl 


