Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Jar P&G ProfiLine oplachovač
do myček nádobí 10 L
Tekutý prostředek na oplachování
Koncentrovaný prostředek na mytí nádobí v komerčních
myčkách nádobí s krátkým cyklem (1-5min)

Pro vyjímečné výsledky v podnikání používejte Jar P&G ProfiLine

Spolehlivý
•

Brilantní čištění s důvěryhodnou
silou Jaru.

Jednoduchý
•
•

Vhodný pro použití při všech typech tvrdosti
vody.
Vhodný do komerčních myček nádobí s
krátkým umývacím cyklem (1-5) min, vhodný do myček s jedním nebo více zásobníky

Účinný
•
•

Zabraňuje vzniku šmouch od zaschnutých kapek vody.
Použijte v posledním programu na oplachování pro zářivě se lesknoucí a rychle
schnoucí výsledek.

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

100

Optimalizujte svoje provozní
náklady

Jar P&G ProfiLine Oplachovač pomáhá optimalizovat celkové provozní náklady a šetřit
Vaše peníze.

Přispívá k rozvoji
udržitelných zdrojů
Bez obsahu chlóru

Starejte se o své zaměstnance
Jar P&G ProfiLine Oplachovač pomáhá šetřit
čas a úsilí Vašich zaměstnanců, kteří už
nepotřebují leštit sklo po každém umytí.

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Technické informace
Okénko výzkumu a vývoje

Zářivě se lesknoucí a rychle schnoucí nádobí s
důvěryhodnou silou Jaru.

Voda obsahuje minerální směsi, které mohou vést k usazování vodního kamene a
vodoznakům na vašich přístrojích a nádobí.
Jar P&G ProfiLine Oplachovač Jar obsahuje polymery ve formě rozprašovače
koncentrované leštící látky, která napomáhá předcházet vytváření a vzniku
kapiček a šmouch na površích, naopak přináší lesk, který Vy a Vaši zákazníci
očekáváte.
Technický popis

•
•
•
•
•
•

EAN kód:
Popis:
Vůně:
PH (neředěný):
Hustota:
Rozpustnost ve vodě:

8001841110356
Barevná tekutina
bez vůně
2.5 do 3.5
1100g/l
Vysoká

Návod k použití a dávkování
• Myčka nádobí a myčka skla 0.4g/l

! Bezpečnostní opatření
Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli a
pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chemického rizika v EU)
Na etiketě se nachází návod pro použití a jak na etiketě, tak na
bezpečnostním listě se uvádí výstražné 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.

Pokyny pro uskladnění
Skladujte na chladném, suchém místě v původním balení/obalu.
Vyhněte se extrémním teplotám.

Kde ho používat
• Vhodný pro použití při všech tvrdostech vody.
• Vhodný pro použití do širokého spektra profesionálních myček
nádobí s jednou nádží (myčka nádobí a myčka skla) a vícero
nádržemi.
• Při dodržení doporučených pokynů vhodný pro použití pro
většinu materiálů, které se běžně nacházejí v profesionálních
kuchyních.

Kde ho nepoužívat
• Nepoužívejte na materiály citlivé na alkalické
složení, jako je měď, mosaz, hliník nebo
kaučuk.

Každá zkušenost se počítá.™

