Spoľahlivý. Jednoduchý. Účinný.

Jar čistiaci prostriedok
na mastné povrchy
5L Odmasťovací prostriedok
Silný čistiaci a odmasťovací prostriedok na čistenie a
odmasťovanie povrchov v profesionálnych kuchyniach.

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Jar Professional odmasťovač.

Spoľahlivý
• Od výrobcov značky Jar
• Vhodný na povrchy z nehrdzavejúcej
ocele a povrchy prichádzajúce do
styku s potravinami.
• Formula produktu bez parfému.
• Pre profesionálne použitie.

Jednoduchý

• Účinné s vodou akejkoľvek tvrdosti
• Možete používať riedený alebo neriedeny produkt.

Efektívny

• Používa vysokovýkonné prísady a patentovanéh technológií P&G pre skvelé
výsledky pri čistení.
• Veľmi efektívna formula na čistenie
a odmasťovanie.
• Z povrchov ľahko odstraňuje
dokonca aj zaschnutú mastnotu.

Vaši hostia budú spokojní.
Je preukázané, že čistota má priamy vplyv
na hodnotenie a referencie, ktoré
následne zvyšujú Vaše zisky v podnikaní

100

Optimalizujte svoje prevádzkové
náklady

Používanie Jar Professional odmasťovača
má priamy vplyv na Vaše celkové prevádzkové náklady, pretože jeho výkonná formula Vám pomôže rýchlo odstrániť mastnotu. To Vám prinesie úsporu času pri
Vašom čistení.

Starajte sa o svojich
zamestnancov
Výkonná formula Jar pomáha Vašim
zamestnancom zbaviť sa mastnoty rýchlo
a efektívne. Ušetrí to ich čas na iné úlohy.

every experience counts.™

Spoľahlivý. Jednoduchý. Účinný.

Technické informácie
Okienko výskumu a vývoja

Jar Professional odmasťovač používa kombináciu povrchovo
aktívnych látok a alkalického prípravku na čistenie a
odstraňovanie odolnej mastnoty v profesionálnych
prevádzkach.

Jar Professional odmasťovač obsahuje technológiu povrchovo aktívnych látok, ktorá preniká do
mastnoty a odstraňuje ich z povrchu. Zatiaľ čo alkalický vzorec pomáha dosiahnuť vynikajúce
čistenie.

Návod na použitie a dávkovanie
Povrchy, ktoré sú v priamom kontakte s jedlom,
opláchnite po použití prípravku pitnou vodou.
Riedený prostriedok:
• Pre použite vo vedre: Dávkujte 60ml (2 x
vrchnák flaše alebo 2x stlačte pumpu) na 5L
teplej vody.
• Poumývajte, vyčistite povrchy handrou
alebo mopom. Následne ponechajte voľne
výschnúť.
• Pre použitie v spreji: Dávkujte ¼ vrchnáku fľaše do nádoby s rozprašovačom.
Doplnte 600 ml vody. Nasprejujte roztok na
povrch, očistite čistou handričkou a ponechajte voľne vysušiť.
• Čistenie fritéz: Vypnite, nechajte
vychladnúť na izbovú teplotu a potom
vypustite olej. Naplnte fritézu do 2/3 teplou
vodou. Pridajte 100ml (3.5 vrchnáku fľaše
alebo 3 dávky pumpy) produktu na každý
liter vody. Zohrejte fritézu na 80ºC na dobu
30-60 minút. Následne obsah vyprázdnite a
opatrne vypláchnite vodou.
Neriedený prostriedok
• Na veľmi mastné povrchy zvýšte množstvo
použitého prípravku.
• Povrchy čistite pomocou handričky alebo
hubky.
• V prípade väčšieho znečistenia ponorte
kuchynské potreby do čistiaceho roztoku,
nechajte pôsobiť a oplachnite čistou vodou.

Technický popis
• EAN kód:
5413149777958
• Popis:
Farebná kvapalina
• Vôňa:
Bez obsahu parfému

• PH (neriedený):
11.3
• Hustota:
1.13 g/ml
• Rozpustnosť vo vode:
Vysoká

! Bezpečnostné opatrenia
Uistite sa, že si Vaši zamestnanci pred použitím tohto produktu
prečítali a pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnotenie COSHH (hodnotenie chemického rizika v EÚ). Na etikete sa nachádza návod na
použitie a ako na etikete, tak aj na karte bezpečnostných údajov sa
uvádzajú výstražné upozornenia, bezpečnostné vyhlásenia, postupy
prvej pomoci a informácie o skladovaní. Karty bezpečnostných údajov
sú dostupné online na našej webovej stránke www.pgpro-msds.com
alebo môžu byť poskytnuté prostredníctvom Vášho distribútora.

Kde ho používať
• Bezpečný na použitie na väčšinu
kuchynských povrchov ako
digestory, grily, fritézy, pracovné
povrchy, sporáky, podlahy, steny a
stropy.
• Vysoko účinný na odmasťovanie
digestorov, sporákov, kuchynského
vybavenia a náradia.
• Môže sa použiť aj na čistenie fritéz.
• Bezpečné použitie na väčšinu
umývateľných povrchov, ako je
nehrdzavejúca oceľ, smalt, keramika, žula, modrý kameň.

Kde ho nepoužívať
• Zabráňte dlhodobému
kontaktu s lakovanými alebo
leštenými povrchmi, hliníkom,
mramorom a linoleom.
• Nepoužívať neriedené na hliník
a linoleum.
• Nie je určeny na čistenie prípalených zvyškov na griloch.
• Ak máte akékoľvek pochybnosti, otestujte produkt na
malom neviditeľnom mieste.

every experience counts.™

