
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Spoľahlivý

Jednoduchý

Účinný

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

•	 Brilantné čistenie s dôveryhodnou silou 
značky Jar.

•	 Vhodný pre  použitie pri všetkých stupňoch 
tvrdosti vody.

•	 Vhodný  do  komerčných umývačiek riadu s 
krátkym umývacím cyklom (1-5 min), vhod-
ný do umývačiek s jednou aj viac zasob-
níkovými nádržkami.

•	 Rýchle čistenie odolných škvŕn.
•	 Okamžite odstraňuje odolné škvrny, ako 

sú škvrny od škrobu a bielkovín.
•	 Pomáha zabraňovať usádzaniu vod-

ného kameňa pri akomkoľvek stupni 
tvrdosti vody.

•	 Poskytuje vynikajúci čistiaci účinok pri 
všetkých typoch nečistôt.

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

Optimalizujte svoje prevádzkové 
náklady

100

Jar P&G ProfiLine Detergent vám pomáha 
optimalizovať celkové prevádzkové náklady a 
šetriť Vaše peniaze.

Starajte sa o svojich 
zamestnancov

Jar P&G ProfiLine Detergent pomáha šetriť 
čas a úsilie Vašich zamestnancov, ktorí už 
nepotrebujú leštiť poháre po každom umytí.

every experience counts.™

Tekutý prostriedok na umývanie riadu v umývačkách riadu.

Jar P&G ProfiLine detergent  
do umývačky riadu 10L

Koncentrovaný prostriedok na umývanie riadu v komerčných 
umývačkách s krátkym cyklom (1-5 min).

Bez obsahu chlóru.

Prispievanie k rozvoju 
udržateľných zdrojov.



Kde ho používať Kde ho nepoužívať

Technický popis

Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Bezpečnostné opatrenia!

•	 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 profesionál-
nych kuchyniach.

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

Návod na použitie a dávkovanie

•	 Tento výrobok je možné dávkovať iba cez automatický dávkovač tekutých 
prostriedkov na umývanie riadu. 

•	 Prvé použitie: Vypláchnite čerpadlá a trubice dávkovacieho systému, aby 
ste zabránili možnej kryštalizácii. 

•	 Nemiešajte výrobky žiadneho druhu, pretože môžu skryštalizovať a 
poškodiť dávkovací systém. 

•	 Dávkovanie závisí od podmienok zariadenia, ako je veľkosť umývačky, 
stupeň tvrdosti vody a úroveň znečistenia riadu.

Uistite sa, že si Vaši zamestnanci pred použitím tohto produktu prečítali a 
pochopili etiketu výrobku a vaše hodnotenie COSHH (hodnotenie chemick-
ého 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.pgrecdoc.com alebo môžu byť poskytnuté prostredníctvom Vášho 
distribútora.

•	 EAN kód:  8001841110264
•	 Popis:  Tekutý
•	 Vôňa:  Bez vône
•	 PH (neriedený): 13
•	 Hustota: 1267 g/l
•	 Rozpustnosť vo vode: Vysoká

Kombinácia vysoko alkalických a  povrchovo aktívnych látok predchádza silným 
usadeninám.

Vysoko alkalická formula zmäkčuje vodu a umožní efektívny prienik povrchovo 
aktívnych látok,  ktoré nečistoty odstránia z povrchu. Následne na to sú nečistoty 
rozptýlené v premývacej vode, ktorá zabráni ich opätovnému usadeniu na príbo-
ry, taniere a poháre.

Získajte vynikajúcu čistotu s dôveryhodnou silou značky Jar.

every experience counts.™

Pokyny pre uskladnenie

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

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.


