
Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Vďaka spoľahlivej kvalite vedúcej  
značky na trhu Jar.

• Neparfumovaný a bez obsahu bielidiel.
• Bezpečný na povrchy, ktoré prichádzajú 

do kontaktu s potravinami.
• Na profesionálne použitie.

• Prostriedok je určený na okamžité použitie.

• Využíva vysokoúčinné zložky 
a  patentované technológie  
spoločnosti P&G na dosiahnutie  
vynikajúcich výsledkov čistenia.

• Ľahko rozpúšťa odolnú mastnotu.

Zaručte spokojnosť svojich hostí

Je dokázané, že čistota má priamy vplyv
na hodnotenia a recenzie a pomáha
podnikaniu rásť.

Minimalizujte svoje celkové 
prevádzkové náklady

100

Jar Silný odmašťovač ľahko rozpúšťa odolnú 
mastnotu. To vám môže pomôcť ušetriť čas pri 
dôkladnom čistení kuchyne na konci dňa.

Myslite na svojich zamestnancov

Odmasťovací účinok produktu Jar pomáha
efektívnym spôsobom odstrániť mastnotu vo 
vašej kuchyni, aby váš personál mohol odísť 
domov skôr.

Prevádzkujte udržateľné podnikanie

Program udržateľnosti spoločnosti 
P&G Professional je integrovaný v každom kro-
ku životného cyklu výrobku jar. Viac informácii 
nájdete v brožúre o udržateľnosti.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta.™

Jar Professional
Silný odmašťovač

Sprej na okamžité použitie na odstraňovanie odolnej mastnoty 
z kuchynských povrchov vrátane tých, ktoré prichádzajú do 
kontaktu s potravinami.

750 ml sprej

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Jar Professional



Technické informácie

Jar Silný odmašťovač obsahuje povrchovo aktívne látky a zároveň je 
vysoko zásaditý, čím zaisťuje dokonalú čistotu dokonca aj v prípade 
odolnej mastnoty.

Vysoko zásadité zloženie pomáha 
zaručiť výnimočnú čistotu.

Technológia 
povrchovo aktívnych 
látok odstraňuje 
mastné nečistoty, 
ktoré sa usádzajú na 
povrchoch.

Okienko výskumu a vývoja

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta.™

Kde ho nepoužívaťKde ho používať

• Odporúča sa na čistenie odolnej mastnoty v profesionálnych  
kuchyniach vrátane povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu  
s potravinami.

• Vhodný na čistenie väčšiny umývateľných povrchov ako je  
nehrdzavejúca oceľ, smalt, keramika, mramor, melamín.

• Zabráňte dlhodobému pôsobeniu na farbené a lakované 
povrchy a linoleum.

• Nepoužívajte na hliník a kamenné povrchy (blue stone).
• Ak máte pochybnosti, prostriedok najprv otestujte na 

malej nenápadnej ploche.

Návod na použitie a dávkovanie

Riedenie:
• Neriedi sa – prostriedok je určený na okamžité použitie.

Neriedené použitie: 
• Dôkladne nasprejujte na celý znečistený povrch, opláchnite a utrite suchou alebo vlhkou handričkou.

Bezpečnostné pokyny

Ubezpečte sa, že si vaši zamestnanci pred použitím tohto výrobku 
prečítali a pochopili etiketu výrobku a kartu bezpečnostných údajov. Na 
etikete sa nachádza návod na použitie, na etikete aj karte bezpečnost-
ných údajov sú uvedené výstražné upozornenia, bezpečnostné vyhláse-
nia, postup pri poskytovaní prvej pomoci a informácie o skladovaní. Karty 
bezpečnostných údajov sa nachádzajú v našom centre KBÚ 
(www.pgregdoc.com) alebo vám môžu byť poskytnuté prostredníct-
vom call centra.

!Popis výrobku

• EAN kód: 8001841474434
• Vzhľad: Žltá tekutina
• Vôňa: Bez vône
• pH (neriedený): 11,25
• Hustota:           0,995 g/ml pri 20 °C


