
Každá zkušenost se počítá.™

Myčka nádobí a skla

Tvrdost vody

Vše 

Dávkování

0,4 ml 

 DÁVKOVÁNÍ

Jar Professional oplachovač 
do myček nádobí 10 L
Náš NEJLEPŠÍ SYSTÉM PRO DOKONALÉ 
MYTÍ A LESK PRO KOMERČNÍ MYČKY

 HLAVNÍ VÝHODY

• Brilantní čistota a lesk s důvěryhodnou silou Jaru
• 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
• Zabraňuje vzniku šmouch od zaschnutých kapek vody
• Použijte v posledním programu na oplachování pro zářivě 

se lesknoucí a rychle schnoucí výsledek
• Pomáhá zabraňovat usazování vodního kamene při jakémkoliv 

stupni tvrdosti vody
• Snižuje potřebu odvápňování a čištění myčky

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.



Každá zkušenost se počítá.™

!  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 uvedena 
výstražná 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.

i  TECHNICKÝ POPIS

EAN: 8006540740217

Vzhled: Modřě zabarvená kapalina 

Vůně: Bez vůně

pH: 2.5 - 3.5

Objem: 10 L

Viskozita: Vysoká

Rozpustnost ve vodě: Vysoká

 KDE POUŽÍVAT

Nádobí Hrnce a pánve Porcelán, příbory Sklenice

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ /  JAR PROFESSIONAL OPLACHOVAČ 
DO MYČEK NÁDOBÍ 10 L

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.


