
Spoľahlivý. Jednoduchý. Účinný.

Spoľahlivý

Jednoduchý

Efektívny

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Jar Professional 

•	 Profesionálny výrobok, ktorý spĺňa 
potreby profesionálov.

•	 Určený pre ručné umývanie - od  riadu 
až po porcelán.

•	 Vhodný aj na iné povrchy, ako sú okná, 
zrkadlá, stoly a stoličky.

•	 Vynikajúci odmasťovací účinok, 
ktorý efektívne odstraňuje mastnotu 
a zvyšky potravín z hrncov, panvíc, 
tanierov, príborov atď.

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

Optimalizujte svoje prevádzkové 
náklady

100

Jar Professional Vám pomáha optimalizovať 
celkové prevádzkové náklady, čo Vám 
pomôže ušetriť peniaze pri podnikaní.

Starajte sa o svojich  
zamestnancov

Jar Professional pomáha šetriť čas a 
úsilie Vašich zamestnancov, ktorí dokážu 
odmasťovať rýchlejšie.

every experience counts.™

Jar Professional na 
ručné umývanie riadu.

Profesionálny čistiaci prostriedok navrhnutý tak,  
aby poskytoval vynikajúci odmasťovací účinok.

Jar Professional má priamy dopad na  
udržateľný rozvoj, jej silne koncentrované 
zloženie Vám pomôže ušetriť  na balení a vode.

Prispejte k udržateľnejšiemu 
rozvoju



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

every experience counts.™

Návod na použitie a dávkovanie

Kde ho nepoužívať

Technický popis

•	 Jar Professional  je určená pre 
umývanie -   riadu, hrncov, 
panvíc, kuchynských príborov,  
porcelánu a skla. 

•	 Vhodný aj na iné povrchy, 
ako sú okná, zrkadlá, stoly a 
stoličky.

•	 nie je uvedené

Nádoby, hrnce a panvice, riad, príbory a 
poháre:

•	 Naplňte umývadlo teplou vodou (46 
stupňou C) a nadávkujte produkt do umý-
vadla.

•	 Dávka: 1 odmerka (vrchnák)  alebo 1 x 
stlačte pumpu (20 ml) na 

•	 40-50 l umývadlo. Po použití vždy všetko 
dobre opláchnite.

Po použití si ruky opláchnite a osušte.

•  EAN kód:
 4084500583191
•  Popis: 
 Farebná kvapalina
•  Vôňa: 
 Tea tree & mint

Kde ho používať

Bezpečnostné opatrenia!

Uistite sa, že si Vaši zamestnanci pred použitím tohto produktu 
prečítali a pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnotenie COSHH (hod-
notenie 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.

•  PH (neriedený): 
 9
•  Hustota: 
 1000cps
•  Rozpustnosť vo vode:
 Vysoká

Spoľahlivý. Jednoduchý. Účinný.

Povrchovo aktívne látky sú hlavným 
hnacím motorom, ktoré docielia  
vynikajúce výsledky pri odmasťovaní.

Špecifická zmes povrchovo aktívnych látok bola starostlivo navrhnutá, aby účinne prenikla 
pod mastnotu, uvolnila ju a následne na to odstránila z riadu a kuchynského príslušenstva.


