Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Jar P&G ProfiLine oplachovač
do umývačky riadu 10L
Tekutý prostriedok na oplachovanie
Koncentrovaný prostriedok na umývanie riadu v komerčných
umývačkách s krátkym cyklom (1-5 min).

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Jar P&G ProfiLine.

Spoľahlivý
•

Brilantné čistenie, rýchle schnutie s
dôveryhodnou silou značky Jar.

Jednoduchý
•

Vhodný do komerčných umývačiek riadu s
krátkym umývacím cyklom (1-5 min), vhodny do umývačiek s jednou aj viac zasobníkovými nádržkami.

Účinný
•
•
•

Účinný pri akejkoľvek tvrdosti vody.
Zabraňuje vzniku šmúh od zaschnutých
kvapiek vody.
Dávkuje sa do posledného programu
na oplachovanie pre žiarivo sa lesknúci
a rýchlo schnúci výsledok.

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

100

Optimalizujte svoje prevádzkové
náklady

Jar P&G ProfiLine Oplachovač Vám pomáha
optimalizovať celkové prevádzkové náklady a
šetriť Vaše peniaze.

Prispievanie k rozvoju
udržateľných zdrojov.
Bez obsahu chlóru.

Starajte sa o svojich
zamestnancov
Jar P&G ProfiLine Oplachovač pomáha šetriť
čas a úsilie Vašich zamestnancov, ktorí už
nepotrebujú leštiť poháre po každom umývaní.

every experience counts.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Technické informácie
Okienko výskumu a vývoja

Žiarivo sa lesknúci a rýchlo schnúci riad
s dôveryhodnou silou značky Jar.

Voda obsahuje minerálne zmesi, ktoré môžu viesť k usadzovaniu vodného
kameňa a vodoznakom na Vašich prístrojoch a riadoch.
Jar P&G ProfiLine Oplachovač obsahuje polyméry vo forme rozprašovanej koncentrovanej leštiacej látky, ktorá napomáha predchádzať vytváraniu a vzniku
kvapiek a šmúh na povrchoch, naopak prináša lesk, ktorý Vy a Vaši zákazníci
očakávate.
Technický popis

•
•
•
•
•
•

EAN kód:
Popis:
Vôňa:
PH (neriedený):
Hustota:
Rozpustnosť vo vode:

8001841110349
Farebná tekutina
Bez vône
2.5 do 3.5
1100 g/l
Vysoká

Návod na použitie a dávkovanie
• Umývačka riadu a umývačka pohárov 0.4 g/l

! 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.pgregdoc.com alebo môžu byť poskytnuté prostredníctvom Vášho
distribútora.

Pokyny pre uskladnenie
Skladujte na chladnom, suchom mieste v pôvodnom balení/obale.
Vyhnite sa extrémnym teplotám.

Kde ho používať
• Vhodný pre použitie pri všetkých stupňoch tvrdosti vody.
• Vhodný na použitie do širokého spektra profesionálnych
umývačiek riadu s jednou nádržou (umývačka riadu a
umývačka pohárov) a viacerými nádržami.
• Pri dodržaní odporúčaných pokynov vhodný na použitie pri
väčšine materiálov, ktoré sa bežne nachádzajú v profesionálnych kuchyniach.

Kde ho nepoužívať
• Nepoužívajte na materiály citlivé na alkalické
zloženie, ako je meď, mosadz, hliník alebo
kaučuk.

every experience counts.™

