
Spoľahlivý. Jednoduchý. Účinný.

Spoľahlivý

Jednoduchý

Efektívny

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte kapsuly Jar All in One.

•	 Žiarivá čistota od výrobcov značky Jar.
•	 Kapsuly sú otestované a odporúčané 

výrobcami umývačiek Whirpool, Hotpoint 
a Indesit.

•	 Umožňuje 2× rýchlejšie umývanie 
použitím krátkych cyklov v porovnaní 
so štandardným cyklom v domácich 
umývačkách.

•	 Rozpúšťajú sa 2x rýchlejšie ako tablety
•	 Účinné s vodou akejkoľvek tvrdosti; 
•	 Nie je potrebné rozbalovať.

•	 Odstraňuje aj zaschnutú špinu.
•	 Ponúka žiarivý lesk a ochranu skla.
•	 Účinné oplachovanie a pôsobenie soli

every experience counts.™

Kapsuly do automatickej umývačky riadu

Kapsuly do umývačky riadu, ktoré ponúkajú čistiacu silu Jar na 
odstránie aj tých najťažších škvŕn.

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

Optimalizujte Vaše prevádzkové 
náklady.

100

Silný výkon Jar All in One Vám pomôže 
optimalizovať celkové prevádzkové náklady, 
čo Vám umožní ušetriť čas a peniaze na Váš 
hlavný cieľ podnikania.

Starajte sa o svojich  
zamestnancov

Jar All in One svojou odmasťovacou silou čistí a 
umýva riad rýchlo a efektívne, čo ušetrí úsilie a čas 
Vašich zamestnancov.

Používanie Jar All in One nevyžaduje predp-
lachovanie, preto Vám pomáha ušetriť vodu a 
energiu pri každom umývaní.

Prispejte k udržateľnejšiemu 
rozvoju.

Jar/Fairy Platinum 
All in One



Návod na použitie a dávkovanie

Kde ho nepoužívať

Technický popis

Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Bezpečnostné opatrenia!

•	 V profesionálných a 
domácich umývačkách, 
v súlade s návodom na 
používanie.

•	 Zabezpečte, aby sa striebro 
nedostalo do kontaktu s 
nehrdzavejúcou oceľou.

•	 Starožitný, ručne maľovaný 
čínsky porcelán ani olovnatý 
krištáľ neumývajte v 
umývačke riadu.

Umývačka riadu do domácnosti:
Vložte kapsulu do zásobníka na umývací prostriedok 
a zásobník zatvorte. Jedna koncentrovaná kapsula 
= jeden cyklus. V prípade, že sa kapsula nevojde do 
zásobníka na umývací prostriedok, vložte ju do koša 
na príbory a zvoľte program bez predumývania.

•	 Pri manipulácii s kapsulami je nutné mať suché 
ruky.

•	 Kapsuly nerozbaľujte ani neprepichujte.
•	 Po každom použití vrecko s kapsulami zatvorte.
•	 Pri veľmi tvrdej vode (viac ako 26 dH) použite soľ.

Označenie podľa nariadenia CLP:
•	 Zabráňte kontaktu s očami.
•	 Obsahuje proteázy, môže spôsobiť alergickú reakciu.

Opatrenia prvej pomoci:
•	 Po vdýchnutí: Presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch a uložte 

do polohy, v ktorej sa jej dobre dýcha. V prípade, že sa necíti dobre, 
zavolajte na CENTRUM POMOCI V PRÍPADE OTRAVY alebo doktora.

•	 Po kontakte s pokožkou: Opláchnite dostatočným množstvom 
vody. Okamžite odstráňte/vyzlečte kontaminované oblečenie. 
Okamžite kontaktujte CENTRUM POMOCI V PRÍPADE OTRAVY alebo 
doktora. Produkt ďalej nepoužívajte.

•	 Po kontakte s očami: Vyplachujte prúdom tečúcej vody niekoľko 
minút. Ak používate kontaktné šošovky, vytiahnite ich pokiaľ je to 
možné. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite kontaktujte CENTRUM 
POMOCI V PRÍPADE OTRAVY alebo doktora.

•	 Po požití: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE vracanie. Vypite 
malé množstvo vody na zriedenie. Okamžite kontaktujte CENTRUM 
POMOCI V PRÍPADE OTRAVY alebo doktora.

Karta bezpečnostných údajov je pre profesionálnych používateľov  
k dispozícii na požiadanie.

•	 EAN kód: 8001090167224
•	 Popis:  vrecko s dvojfázovým účinkom – 

škrvnitý prášok s tromi druhmi kvapaliny navrchu
•	 Vôňa:  Parfémovaný
•	 PH (10%):  10.99
•	 Hustota:  0.876 g/ml
•	 Rozpustnosť vo vode: Vysoká

Povrchovo aktívne látky zabezpečujú dokonalé odstránenie zvyškov 
jedál a mastnoty z riadu a ich uzamknutie vo vode, čo zabraňuje ich 
opätovnému usadeniu na príboroch, tanieroch a skle. 

Jar Platinum náš najlepší výrobok na umývanie riadu.

every experience counts.™

Kde ho používať

Spoľahlivý. Jednoduchý. Účinný.


