
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Jar Professional odmasťovač.

• Od výrobcov značky Jar.
• Neparfumovaný, bezfarebný a bez         

obsahu bielidla.
• Dezinfikuje v súlade s európskymi  

normami: EN1276, EN13697 a EN14476.
• Pre profesionálne použitie.
• Nekorozívny produkt, recyklovateľná fľaša.

• Odmasťuje a dezinfikuje v jednom kroku.
• Je pripravený na okamžité použitie.

• Využíva vysokovýkonné prísady  
a patentované technológie P&G pre 
vynikajúce výsledky pri čistení.

• Jednoducho odstraňuje mastnotu.
• Zabíja 99.99% obalených vírusov       

a baktérií už za 15 sekúnd.*

Vaši hostia budú spokojní

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

Optimalizujte svoje prevádzkové 
náklady

100

Dezinfekčný prostriedok na odmasťovanie 
– odmasťuje a dezinfikuje v jednom kroku. 
To Vám môže pomôcť ušetriť čas, pretože 
nepotrebujete dezinfikovať povrchy 
samostatne.

Starajte sa o svojich  
zamestnancov

Jar Professional šetrí úsilie a námahu 
Vašich zamestnancov, ktorí už nepotrebujú  
odmasťovať a dezinfikovať osobitne.

Každá skúsenosť sa počíta.™

Produkt vo forme rozprašovača pripravený na okamžité použitie. Čistenie a dezinfikovanie
kuchynských povrchov, vrátane povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Jar Professional dezinfekčný odmasťovač
na čistenie kuchyne

Likviduje 99,99 % baktérií a obalených vírusov už za 15 sekúnd.*

*Všetky obalené vírusy podľa normy EN14476 (doba kontaktu 15 sekúnd).
Baktérie podľa noriem EN1276 (doba kontaktu 15 sekúnd) a EN13697 (doba kontaktu 2 min).



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Jar Professional obsahuje kombináciu technológií tak, 
aby odmasťovala a dezinfikovala v jednom kroku.

Každá skúsenosť sa počíta.™

Systém technológie 
povrchovo aktívnych 

látok odstraňuje 
mastné škvrny, 

ktoré sa vytvárajú na 
povrchu.

Vysoko účinná alkalická 
formula dopomáha  

k vynikajúcim výsledkom 
pri čistení.

Nakoniec pridanie 
Quatu docieli efektívnu 

dezinfekciu Vašich 
povrchov.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kde ho používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde ho nepoužívať

Technický popis Bezpečnostné opatrenia!

• Odporúčaný na čistenie, odmasťovanie a dezinfekciu 
pracovných povrchov v kuchyni vrátane povrchov, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s potravinami.

• Veľmi učinný aj na umývanie kuchynských potrieb a zariadení.
• Je bezpečný pre použitie na väčšine umývateľných povrchov, 

ako je nehrdzavejúca oceľ, smalt, keramika, mramor, 
melamín.

• Zabráňte dlhodobému pôsobeniu na 
maľované, leštené alebo lakované povrchy  
a linoleum.

• Nepoužívajte na hliník a modrý kameň.
• Ak máte akekoľvek pochybnosti, otestujte pro-

dukt na malom nie veľmi viditeľnom mieste.

• Všeobecné čistenie: Nastriekajte pripravok na celý po-
vrch, a následne ho utrite suchou alebo vlhkou handričkou.

• Dezinfekcia: Obalené vírusy na základe EN14476, 
       nechajte pôsobiť 15 sekúnd; Baktérie na základe EN1276/ 
       EN13697 nechajte pôsobiť 15 sekúnd / 2 minúty. 
       Opláchnite a utrite suchou alebo navlhčenou handričkou.

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 bezpečnostných údajov sú uvedené 
výstražné upozornenia, bezpečnostné vyhlásenia, 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 
prostredníctvom Vášho distribútora.

• EAN kód:       8006540297414
• Popis:        Bezfarebná kvapalina
• Vôňa:        Bez obsahu parfému
• PH (neriedený):        11,0
• Hustota:        0,955 g/ml
• Rozpustnosť vo vode:    Vysoká

Používajte biocídy bezpečne. Pred použitím si vždy prečítaj-
te etiketu a informácie o výrobku.

• Zabíja baktérie v súlade s normami EN1276 (doba  
kontaktu 15 sek.) a EN13697 (doba kontaktu 2 min).

• Zabíja obalené vírusy v súlade s normou EN14476 
(doba kontaktu 15 sekúnd). 

Biocídne informácie


