
Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Ověřená kvalita přední značky   
na trhu Jar.

• Bez parfému a bělicích složek.
• Lze bezpečně používat na površích, 

které přicházejí do kontaktu    
s potravinami.

• Pro profesionální použití.

• Přípravek je k okamžitému použití.

• Obsahuje složky se špičkovou  
účinností a technologie patentované 
společností P&G pro dosažení 
skvělých výsledků čištění.

• Snadno si poradí s odolnou   
mastnotou. 

Čistota má prokazatelně přímý dopad na 
hodnocení a recenze a pomůže vám generovat
větší byznys.

Minimalizujte své celkové 
provozní náklady

100

Odmašťovací prostředek Jar (jméno dle P&G) 
si snadno poradí s mastnotou. To Vám může 
pomoci ušetřit čas při důkladném čištění 
kuchyně na konci dne.

Pečujte o své zaměstnance

Odmašťovací síla prostředku Jar pomáhá
účinně odstraňovat mastnotu z Vaší kuchyně,
aby mohli Vaši zaměstnanci odcházet domů dřív.

Podnikejte udržitelně

Program udržitelnosti P&G Professional je 
součástí každé fáze životního cyklu výrobku
Jar. Více informací naleznete v brožuře o 
udržitelnosti.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Každá zkušenost se počítá.™

Zajistěte spokojenost 
svých hostů

Jar Professional
Silný odmašťovač
Sprej k okamžitému použití na odstranění odolné mastnoty 
na kuchyňských površích, včetně povrchů, které přicházejí 
do kontaktu s potravinami.

Sprej 750ml

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte Jar Professional



Technické informace

Jar obsahuje kombinaci povrchově aktivních látek a je vysoce 
zásaditý, takže skvěle vyčistí i tu nejodolnější mastnotu.

Vysoká zásaditost pomáhá dosahovat 
skvělých výsledků čištění.

Systém povrchově 
aktivních látek 
odstraňuje 
mastné nečistoty 
nahromaděné na 
povrchu.

Okénko výzkumu a vývoje

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Kde nepoužívatKde používat

• Doporučeno pro čištění odolné mastnoty v profesionálních kuchyních, 
včetně povrchů, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

• Lze bezpečně používat na většinu omyvatelných povrchů, např. 
z nerezové oceli, ocelových, smaltových, keramických,  
mramorových, melaminových.

• Zamezte delšímu kontaktu s natíranými či lakovanými 
povrchy a linoleem.

• Nepoužívejte na hliník a kamenné plochy (blue stone).
• V případě pochybností prostředek nejprve vyzkoušejte na 

malé skryté ploše.

Návod na použití a dávkování

Ředění:
• Neředit – produkt je připraven k použití.

Použití v neředěném stavu: 
• Nastříkejte přípravek na znečištěný povrch, tak aby jím byl zcela pokrytý, opláchněte a otřete suchým/ vlhkým hadříkem.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že si vaši zaměstnanci 
přečetli a porozuměli informacím uvedeným na štítku výrobku a v 
bezpečnostním listu. Štítek obsahuje návod na použití a jak na štítku, 
tak v bezpečnostním listu jsou uvedeny standardní věty o 
nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení, pokyny pro první 
pomoc a podmínky skladování. Bezpečnostní listy jsou k dispozici v 
našem centru na adrese www.pgregdoc.com nebo vám mohou být 
poskytnuty prostřednictvím kontaktního centra.

!Popis výrobku

• Kód EAN: 8001841474434
• Vzhled: Žlutá tekutina
• Vůně: Bez zápachu
• pH (neředěný stav): 11,25
• Hustota:           0,995 g/ml při 20 °C


