
Ověřený.  Jednoduchý.  Účinný.

Spolehlivý

Jednoduchý

Efektivní 

Pro vyjímečné výsledky v podnikání používejte Jar Professional odmašťovač

•	 Od výrobců značky Jar 
•	 Neparfemovaný, bezbarvý a bez  

obsahu bělidla
•	 Desinfikuje v souladu s evropskými  

s normami: EN 1276 a EN13697. 
•	 Pro profesionální použití

•	 Odmašťuje a desinfikuje v jednom kroku 
•	 Je připravený na okamžité použití

•	 Využívá vysokovýkonné přísady  
a technologie P&G pro vynikající 
výsledky při čištění 

•	 Jednoduše odstraňuje mastnotu

Vaši hosté budou spokojení
Je prokázané, že čistota má přímý vliv na 
hodnocení a reference, které následně na 
to zvyšují Vaše zisky v podnikání. 

Optimalizujte svoje provozní 
náklady 

100

Desinfekční prostředek na odmašťování - 
odmašťuje a desinfikuje v jednom kroku. 
To Vám může pomoci ušetřit čas, protože 
nepotřebujete desinfikovat povrchy 
samostatně. 

Starejte se o své zaměstnance
Jar šetří úsilí a námahu Vašich 
zaměstnanců, kteří nepotřebují  
odmašťovat a desinfikovat zvlášť.

Každá zkušenost se počítá.™

Desinfekční odmašťovač - prostředek vhodný pro 
povrchy, které přichází do styku s potravinami

Jar desinfekční odmašťovač 
na čištění kuchyně 

Jeden produkt na čištění a desinfekci kuchyňských povrchů 



Okénko výzkumu a vývoje 

Technické informace

Jar obsahuje kombinaci technologií takovou, 
aby odmašťovala v jednom kroku. 

Každá zkušenost se počítá.™

Systém technologie 
povrchově aktivních 

látek odstraňuje 
mastné skvrny, 

které se vytvážejí na 
povrchu. 

Vysoce účinná alkalická 
formule dopomáhá k 

vynikajícím výsledkům při 
čištění

Nakonec se přidáním 
Quatu docílí efektivní 

desinfekce Vašich povrchů

Ověřený.  Jednoduchý.  Účinný.

Kde ho používat

Návod k použití a dávkování

Kde ho nepoužívat 

Technický popis Bezpečnostní opatření !

•	 Doporučený na čištění, odmaštění a desinfekci pracovních 
povrchů v kuchyni včetně povrchů, které přicházejí do styku s 
potravinami. 

•	 Velmi účinný i na umývání kuchyňských spotřebičů a vybavení.
•	 Bezpečné použití na většinu umývatelných povrchů jako jsou 

nerezová ocel, smalt, keramika, mramor, melamín.

•	 Zabraňte dlouhodobému kontaktu s malo-
vanými, leštěnými anebo lakovaným povrchy a 
linoleem. 

•	 Nepoužívat neředěné na hliník a modrý kámen.
•	 V případě pochybností, otestujte produkt na 

malé nenápadné ploše.

Ředěný prostředek:
•	 Bez ředění - výrobek je připravený k okamžitému použití.
•	 Produkt je připraven k okamžitému použití
Neředěný prostředek
•	 Všeobecné čištění: Nastříkejte přípravek na celý povrch a následně na to utřete suchým anebo vlhkým hadrem. 
•	 Na velmi mastné povrchy použijte více přípravku. 

Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli a 
pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chemick-
ého rizika v EU). Na etiketě se nachází návod k použití a jak na etiketě, tak 
na bezpečnostním listu jsou uvedeny výstražná upozornění, bezpečnostní 
vyhlášky, postupy první pomoci a informace o skladování. Bezpečnostní 
listy jsou dostupné online na naší webové stránce www.pgpro-msds.com 
anebo mohou být poskytnuty prostřednictvím vašeho distributora.

•	 EAN kód:  4015600664961
•	 Popis:  Bezbarvá kapalina
•	 Vůně:  Bez obsahu parfému
•	 PH (neředěný):  11.0
•	 Hustota:  0.955 g/ml
•	 Rozpustnost ve vodě: Vysoká


