
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá zkušenost se počítá.™

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

 POKYNY K POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ

Jar Professional na ruční 
mytí nádobí 5L
Vydrží dlouho i při mytí odolné 
mastnoty

 HLAVNÍ VÝHODY

• Umyje až 50.000 talířů
• V souladu s HACCP 
• Odstraňuje mastnotu a odolné nečistoty z vašeho nádobí   

a kuchyňských potřeb
• Díky vybrané směsi povrchově aktivních látek proniká účinně do 

nečistot
• Snadné oplachování pro úžasný lesk
• Bezpečný k použití na povrchy přicházející do kontaktu 

s potravinami
• Hygienická čistota

Naplňte dřez 
teplou vodou  
a výrobek dávkujte 
do dřezu.

Na 40–50litrový 
dřez dávkujte 2 
uzávěry nebo 2 
dávky pumpičky 
(40 ml).
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Vždy důkladně 
opláchněte čistou 
vodou.

Po použití si 
opláchněte a 
osušte ruce.
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or

Houbičkou 
nebo drátěnkou 
šetrně odstraňte 
nečistoty.
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!  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Označení podle nařízení CLP:
• Způsobuje vážné podráždění očí
• Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
• Uchovávejte mimo dosah dětí
První pomoc:
• Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a 

mýdla. Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 
svlékněte a před opětovným použitím vyperte.  Při 
podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření 
a přestaňte výrobek používat

• PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně 
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li 
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte 
ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: 
Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

• PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE 
zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ 
INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře

• Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení 
schváleném pro likvidaci odpadů

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.

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ /  JAR PROFESSIONAL NA RUČNÍ MYTÍ 
NÁDOBÍ LEMON 5L

 KDE POUŽÍVAT

Nádobí Hrnce a pánve Porcelán, příbory Sklenice

 DOPLŇKY

Mycí houbička Dřez Hadřík

i  TECHNICKÝ POPIS

EAN: 8001841110264

Vzhled: Žltě zbarvená kapalina

Vůně: Parfemovaná

pH: 9

Objem: 5L

Viskozita: 1000cps

Rozpustnost ve vodě: Vysoká
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