
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá zkušenost se počítá.™

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

Jar Platinum All in One kapsle do 
automatické myčky nádobí      
a myčky skla 90ks
Naše č.1 pro čistotu a lesk přímo z myčky

 HLAVNÍ VÝHODY

 POKYNY K POUŽITÍ

Naplňte myčku 
nádobím.

Vložte jednu 
kapsli do 
zásobníku mycího 
prostředku a 
uzavřete. Pokud 
se kapsle do 
zásobníku 
nevejde, vložte 
ji do koše na 
příbory.

Zvolte program 
mytí a zapněte 
myčku.

Jakmile myčka 
domyje, vyndejte 
z ní nádobí.

1 32 4

• Účinné mytí dokonce i odolných a zaschlých skvrn od rtěnky,  
kávy, čaje

• Oplachovací funkce pro výjimečný lesk za kratší dobu leštění
• Funkce soli jako prevence tvorby vodního kamene
• Čistí filtr a zanechává myčku čistou
• Rychlé rozpouštění u průmyslové a komerční myčky s 

krátkým cyklem (1-5 min)
• Není nutné předmývání nebo leštění
• V souladu s HACCP
• Recyklovatelný obal



!  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Značení podle regulace CLP:
• Zabraňte styku s očima
• Obsahuje proteázu, může způsobit alergickou reakci
První pomoc:
• Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste 

postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu 
v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, 
volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
/ lékaře

• Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. 
Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

• Při zasažení očí: Několik minut oči důkladně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře

• Při požití: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE 
zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. 
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO / lékaře

• Bezpečnostní list pro profesionální uživatele je k 
dispozici na požádání

Ujistěte se, že před použitím tohoto produktu si 
Vaši zaměstnanci přečetli a porozuměli jeho popisu 
na etiketě a Vašemu posudku COSHH (posudek 
chemického rizika v EU). Na etiketě se nachází návod 
k použití a jak na etiketě, tak i na bezpečnostním listu, 
jsou uvedeny výstražné upozornění, bezpečnostní 
prohlášení, postupy první pomoci a informace 
o skladování. Bezpečnostní listy jsou dostupné online 
na naší webové stránce www.pgregdoc.com, nebo je 
můžete získat u Vašeho distributora.

 KDE POUŽÍVAT
• Profesionální a domácí myčka

 KDE NEPOUŽÍVAT
• Zabraňte kontaktu stříbra s nerez ocelí
• V myčce nemyjte starožitný / ručně malovaný porcelán 

ani jemný olovnatý křišťál

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ / JAR PLATINUM ALL IN ONE KAPSLE 
DO AUTOMATICKÉ MYČKY NÁDOBÍ A MYČKY SKLA 90KS

%  NÁVOD NA POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ
Domácí myčka:
• U cyklů delších než 30 minut používejte    
  1 koncentrovanou kapsli na 1 mytí
• Při manipulaci s kapslí musíte mít suché ruce
• Kapsli nerozbalujte ani nepropichujte
• Balení po každém použití znovu uzavřete
• U extrémně tvrdé vody nad 26 dH používejte sůl

Komerční myčka:
Kapsle dávkujte do mycího roztoku manuálně dle 
následující tabulky:

Tvrdost vody
Kapacita myčky Přidejte (po 

každém 5. cyklu)<20L 20-40L 40-60L

Měkká 1 2 3 1

Středně tvrdá 2 3 5 2

Tvrdá 2 4 6 2

 MATERIÁL K POUŽITÍ

Myčka Hadřík

i  TECHNICKÝ POPIS

EAN: 8001090277886

Vzhled: Dvoufázová kapsle: mycí prášek 
a tři barevné gely

Vůně: Parfém

pH: 10.99

Objem: 90ks

Hustota: 0.903 g/ml

Rozpustnost ve 
vodě: Vysoká

Každá zkušenost se počítá.™


