
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

Pro vyjímečné výsledky v podnikání používejte Jar Professional

• Profesionální výrobek, který splňuje 
potřeby profesionálů

• Určený pro ruční mytí nádobí –  
od nádobí až po porcelán

• Vhodný i na jiné povrchy jako jsou okna, 
zrcadla, stoly a stoličky.

• Vynikající odmašťovací účinek, 
který efektivně odstraňuje mastnotu 
a zbytky potravin z hrnců, pánví, 
příborů, talířů, atd.

Vaši hosté budou spokojeni 

Je prokázáno, že čistota má přímý vliv na 
hodnocení a reference, které následně na 
to zvyšují Vaše zisky v podnikání.

Optimalizujte svoje náklady na 
provozovnu

100

Jar Professional Vám pomáhá 
optimalizovat celkové provozní náklady, což 
Vám pomůže ušetřit peníze při podníkání.

Starejte se o své zaměstnance

Jar Professional pomáhá šetřit čas a úsilí 
Vašich zaměstnanců, díky jeho schopnosti 
rychlejšího odmaštění. 

Každá zkušenost se počítá.™

Jar Professional na 
ruční mytí nádobí 

Profesionální čistící prostředek navržený tak, aby poskytoval 
vynikající odmašťovací účinek.

Jar Professional má přímý dopad na udržitelný 
rozvoj, jeho silné koncentrované složení Vám 
pomůže ušetřit na balení a vodě.

Přispějte k udržitelnému rozvoji
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Okénko výzkumu a vývoje

Technické informace

Povrchově aktivní látky jsou hlavním hnacím 
motorem a docílí vynikajících výsledků při 
odmašťování.

Každá zkušenost se počítá.™

Návod na použití a dávkování 

Kde ho nepoužívat

Technický popis

• Jar Professional je určen 
pro mytí – nádobí, hrnců, 
pánví, kuchyňských příborů, 
porcelánu a skla

• Není uvedeno

Nádoby, hrnce a pánve, příbory a sklenice

• Naplňte dřez teplou vodou (46°C)  
a nadávkujte produkt.

• Dávka: 1 odměrka (víčko) anebo 1x stlačte 
pumpu (20ml) na 40–50 L dřez. Po použití 
vše dobře opláchněte.

Po použití si umyjte a osuště ruce. 

• EAN kód: 
4015600626136

• Popis: 
 Barevná kapalina
• Vůně: 
 Citrón

Kde ho používat 

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 
k použití a jak na etiketě, tak na bezpečnostním listu jsou uvedeny 
výstražné symboly, bezpečnostní vyhlášky, postupy první pomoci 
a informace o skladování. Bezpečnostní listy jsou dostupné online 
na naší webové stránce www.pgregdoc.com anebo mohou být 
poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora

Specifická směs povrchově aktivních látek byla pečlivě vyvinuta tak, aby účinně pronikla 
pod mastnotu, uvolnila jí a následně na to odstranila z nádobí a kuchyňského vybavení.

• pH (neředěný): 
 9
• Hustota: 
 1000 cps
• Rozpustnost ve vodě:
 Vysoká 

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.
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