Ověřený. Jednoduchý. Účinný.

Jar All in one
Tablety do automatické myčky nádobí
Tablety do automatické myčky nádobí, které poskytují čistící
sílu Jar na odstranění i těch nejobtížnějších skvrn

Pro vyjímečné výsledky v podnikání používejte kapsle Jar All in one

Spolehlivý
•
•

Zářivá čistota ověřené síly Jaru
Tablety jsou otestované a
doporučované výrobci myček Whirpool,
Hotpoint a indesit.

Jednoduchý
•
•
•
•

Umožňuje 2x rychlejší mytí při použití
v krátkých cyklech mytí v porovnání se
standartním cyklem v domácích myčkách.
Rozpouštějí se 2x rychleji než tablety
Účinné s vodou jakékoliv tvrdosti
Vhodné i pro použití v profesionálních
myčkách nádobí s krátkým cyklem mytí
(1-5 min)

Efektivní

•
•
•

Odstraňuje i zaschlou špínu
Nabízí zářivý lesk a ochranu skla
Účinné oplachování a působení soli

Vaši hosti budou spokojení
Dokonalá čistota Vám pomůže zlepšit
Vaše recenze a přispívá k navýšení Vašeho
podnikání.
100

Optimalizuje Vaše provozní
náklady.

Silný výkon Jar All in One pomůže optimalizovat celkové provozní náklady, což Vám umožní
ušetřit čas a peníze na Váš hlavní cíl podnikání.

Přispějte k udržitelnému rozvoji.
Používání Jar All in one nevyžaduje předmytí,
proto Vám pomáhá ušetřit vodu a energii při
každém mytí.

Starejte se o své zaměstnance
Jar All in one svojí odmašťovací silou čistí a umývá
nádobí rychle a efektivně, což ušetří úsilí a čas
Vašich zaměstnanců.

™

Každá zkušenost se počítá.

Ověřený. Jednoduchý. Účinný.

Technické informace
Okénko výzkumu a vývoje

Jar All in one pomáhá odstranit zaschlou mastnotu.
Povrchově aktivní látky zabezpečují dokonalé odstranění zbytků
jídel a mastnoty z nádobí a jejich uzamčení ve vodě, což zabraňuje
jejich opětovnému usazování na příborech, talířích a skle.

! Bezpečnostní opatření

Technický popis
• EAN kód:
• Popis:
Tableta s dvojfázovým účinkem skvrnitý prášek se dvěma druhy kapaliny nahoře
• Vůně:
Parfemovaný
• PH (10%):
10.99
• Hustota:
0.903 g/ml
• Rozpustnost ve vodě: Vysoká

Návod na použití a dávkování
Myčka nádobí do domácnosti:
Vložte tabletu do zásobníku na mycí prostředek a
zásboník zavřete. Jedna koncentrovaná kapsle =
jeden cyklus. V případě, že se kapsle nevejde do
zásobníku na umývací prostředek, vložte ji do koše
na příbory a zvolte program bez předmytí.
•
•
•
•

Při manipulaci s kapslemi je nutné mít suché ruce.
Kapsle nerozbalujte ani nepropichujte.
Po každém použití obal s tabletami zavřete
Při velmi tvrdé vodě (více jak 26 dH) použijte sůl.

Průmyslové myčky nádobí:
Kapsle manuálně vkládejte do mycího roztoku tak,
jako je znázorněno v tabulce viz níže:

<20L

20-40L

40-60L

Doplňujte
(každých 5*
cyklů)

Měká

1

2

3

1

Středně tvrdá

2

3

5

2

Tvrdá

2

4

6

2

Tvrdost vody

Objem myčky nádobí

Označení podle nařízení CLP:
• Zabraňte kontaktu s očima
• Obsahuje protézy, může způsobit alergickou reakci
Opatření první pomoci:
• Po vdechnutí: Přesuňte postihnutou osobu na čerstvý vzduch a
uložte do polohy, ve které se jí dobře dýchá. V případě, že se necítí
dobře, zavolejte na CENTRUM POMOCI V PŘÍPADĚ OTRAVY
anebo doktora.
• Po kontaktu s pokožkou: Opláchněte dostatečným množstvím
vody. Okamžitě odstraňte/svlékněte kontaminované oblečení.
Okamžitě kontaktujte CENTRUM POMOCI V PŘÍPADĚ OTRAVY
anebo doktora. Produkt dále nepoužívejte.
• Při kontaktu s očima: Vyplachujte proudem tekoucí vody několik
minut. Vytáhněte z očí kontaktní čočky pokud je to možné a jsou
nasazeny. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte
CENTRUM POMOCI V PŘÍPADĚ OTRAVY anebo doktora.
• Po spolknutí: Vypláchnětě ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Vypijte malé množství vody pro zředění. Okamžitě kontaktujte
CENTRUM POMOCI V PŘÍPADĚ OTRAVY anebo doktora.
Bezpečnostní list je pro profesionální uživatele k dispozici na vyžádání

Kde ho používat
• V profesionálních a
domácích myčkách,
v souladu s návodem
na použití

Kde ho nepoužívat
• Zabezpečte, aby se stříbro
nedostalo do kontaktu s
nerezovou ocelí.
• Starožitný, ručně malovaný
čínský porcelán ani olovnatý
křišťál neumývejte v myčce
nádobí.

™

Každá zkušenost se počítá.

