
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta.™

PROFESIONÁLNA KUCHYŇA

 PROTOKOL POUŽITIA A NÁVOD NA POUŽITIE A DÁVKOVANIE

Jar Professional na ručné 
umývanie riadu 5L
Odmasťovacia sila v profesionálnej 
kuchyni

 HLAVNÉ VÝHODY

• Umyje až 50 000 tanierov
• V súlade s HACCP 
• Uvoľňuje mastnotu a odolné nečistoty z vášho riadu    

a kuchynských potrieb
• Obsahuje vybranú zmes povrchovo aktívnych látok, ktoré účinne 

prenikajú do nečistôt
• Jednoduché oplachovanie s výnimočným leskom
• Bezpečný na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu 

s potravinami
• Hygienická čistota

Naplňte drez 
teplou vodou 
a pridajte vhodné 
množstvo 
prípravku.

Pridajte 
2 vrchnáky alebo 
2 streknutia 
pumpičkou (40 
ml) na 40 – 50 l 
vody.
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Vždy dôkladne 
opláchnite čistou 
vodou.

Po použití si 
opláchnite   
a osušte ruky.
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or

Hubkou alebo 
kefkou jemne 
odstráňte 
nečistoty.
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!  BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Označenie v súlade s CLP nariadením:
• Spôsobuje vážne podráždenie očí
• Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
• Uchovávajte mimo dosahu detí
Opatrenia prvej pomoci:
• Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom 

vody a mydlom. Vyzlečte všetky kontaminované časti 
odevu a pred ďalším použitím vyperte. Ak sa objaví 
podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/
starostlivosť. Prerušte používanie výrobku

• Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne 
vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné 
šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva, 
vyhľadajte lekársku pomoc

•  Po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. 
Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM/lekára

• Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s príslušnými 
miestnymi nariadeniami o nakladaní s odpadom

Karta bezpečnostných údajov určená pre 
profesionálnych používateľov je dostupná na 
požiadanie.

Uistite sa, že pred použitím tohto produktu si Vaši 
zamestnanci prečítali  a porozumeli jeho popisu 
na etikete a Vášmu posudku COSHH (posudok 
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.pgregdoc.com, alebo ich 
môžete získať u Vášho distribútora.

PROFESIONÁLNA KUCHYŇA / JAR PROFESSIONAL NA RUČNÉ 
UMÝVANIE RIADU 5L

 KDE HO POUŽÍVAŤ

Riad Hrnce a panvice Porcelán, príbory Poháre

 BUDETE POTREBOVAŤ

Hubka Drez Handrička na 
čistenie

i  TECHNICKÝ OPIS

EAN kód: 8001841110264

Vzhľad: Tekutina žltej farby

Vôňa: Parfumovaná

pH: 9

Veľkosť: 5L

Viskozita: 1000cps

Rozpustnosť vo vode: Vysoká
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