Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Jar Expert Platinum
kapszula automata
mosogatógépbe
Kapszula automata mosogatógépbe
Kapszula mosogatógépbe a Jar tiszító erelyével, a legerősebb
foltok eltávolítására.

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Jar Expert Platinum kapszulát.

Megbízható
•
•

A Jar igazolt erejének ragyogó tisztasága.
A kapszulákat a Whirlpool,Hotpoint és
Indesit mosogatógép gyártók tesztelték
és ajánlják.

Egyszerű
•
•
•
•

A háztartási mosogatógépek standard
ciklusához képest kétszer gyorsabb mosogatást biztosít rövid ciklus használatával.
2-szer gyorsabban oldódnak fel mint a
tabletták.
Minden víz keménységnél hatékony
Nem kell kicsomagolni.

Hatékony
•
•
•

Eltávolítja a beszáradt piszkot is.
Ragyogó tisztaságot és üvegvédelmet
biztosít.
Hatékony öblítés és a só hatása.

Vendégei elégedettek lesznek.
A tökéletes tisztaság javítja az értékelést és
hozzájárul válalkozása növekedéséhez.

100

Optimalizálja működési
költségeit.

A hatékony Jar Expert Platinum kapszula segít
optimalizálni az általános működési költségeit,
így időt és pénzt takarít meg az elsődleges
üzleti célra.

Járuljon hozzá a fenntartható
fejlődéshez.
A Jar Expert Platinum kapszula használata nem
igényel előmosást, így minden mosogatásnál
vizet és energiát takarít meg.

Gondoljon az alkalmazottakra is.
A Jar Expert Platinum zsíroldó erelyével gyorsan
és hatékonyan tisztítja az edényeket, megtakarítva
alkalmazottai erőfeszítéseit és idejét.

Számítanak a részletek.
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Műszaki adatok
Kutatási és fejlesztési információk

A Jar Expert Platinum a legjobb termékünk az edények mosogatására.
A felületaktív anyagok biztosítják az ételmaradékok és a zsír
eltávolítását az edényekről és a vízben való rögzítésüket, ezáltal
megakadályozzák az újralerakódást az evőeszközökön, tányérokon
és poharakon.
Műszaki leírás:
• EANkód:
• Megjelenés:
Tasak kétfázisú hatással- pettyes por háromféle folyadékkal a felszínen
• Illat:
Illatosított
• PH (10%):
10.99
• Sűrűség:
0.876 g/ml
• Oldhatóság vízben: Nagyfokú

Használati utasítás és adagolás
Háztartási mosogatógép:
A kapszulát helyezze be a mosószer adagolóba és
csukja be. Egy koncentrált kapszula=egy ciklus.
Ha a kapszula nem fér az adagolóba, tegye az
evőeszköz kosárba, és válasszon előmosás nélküli
programot.
• A kapszulákat száraz kézzel kell kezelni.
• A kapszulákat ne csomagolja ki és ne szúrja át.
• Minden haszálat után zárja be a kapszulákat
tartalmazó tasakot.
• Nagyon kemény víz esetében /pH több mint 26/
használjon sót.

! Biztonsági előírások
CLP címkézés:
• Kerülje a szemmel való érintkezést.
• Proteázokat tartalmaz, allergiás reakciót okozhat.
Elsősegélynyújtás
• Belégzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és
olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon
lélegezni. Rosszullét esetén hívja a Toxikológiai központot vagy
forduljon orvoshoz.
• Ha bőrre kerül: Öblítse le megfelelő mennyiségű vízzel. Az összes
szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. Hívja a
Toxikológiai központot vagy forduljon orvoshoz. A terméket tovább ne
használja.
• Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása. Hívja a Toxikológiai központot vagy forduljon
orvoshoz.
• LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Higítás
érdekében igyon kis mennyiségű vizet. Azonnal hívja a Toxikológiai
központot vagy forduljon orvoshoz.
Biztonsági adatlap kikérhető.

Használata javasolt
• Ipai és háztartási
mosogatóképekhez, a
használati utasításnak
megfelelően.

Használata nem
javasolt
• Győződjön meg róla, hogy
az ezüst nem érintkezik
rozsdamentes acéllemezzel.
• Antik,kézzel festett
kínai porcelánt vagy
ólomkristályt ne mosson a
mosogatógépben.

Számítanak a részletek.

