Biztonságos. Egyszerű. Hatékony

Jar P&G ProfiLine mosogatószer
mosogatógépbe 10l
Folyékony mosogatószer mosogatógépbe
Koncentrált mosogatószer rövid ciklusú kereskedelmi
mosogatógépekbe (1-5 perc).

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Jar P&G ProfiLine-t.

Megbízható
•

Kitűnő tisztaság a Jar megbízható
erelyével

Egyszerű
•
•

Hatékony minden vízkeménységnél
Alkalmas kereskedelmi mosogatógépekbe
rövid mosási ciklussal (1-5 perc), egy és
több tartállyal

Hatékony

•
•
•
•

Makacs foltok gyors tisztítása
Azonnal eltávolítja a makacs foltokat,
például a keményítő- és a fehérjetartalmú foltokat
Segít megelőzni a vízkőlerakódást
minden vízkeménységnél
Kiváló tisztítási teljesítményt
eredményez mindenféle
szennyeződés esetén

Vendégei elégedettek lesznek
A tökéletes tisztaság javítja az értékelést és
hozzájárul válalkozása növekedéséhez.
100

Optimalizálja működési költségeit

A P&G Professional  mosogatószer használata
segít optimalizálni az általános működési költségeit és pénzt takarít meg.

Járuljon hozzá a fenntartható
fejlődéshez
Nem tartalmaz klórt.

Gondoljon az alkalmazottakra is
A P&G Professional mosogatószer segít időt
és energiát megtakarítani az alkalmazottai
számára, mivel nem kell minden mosás után
polírozniuk a poharakat.

Számítanak a részletek.
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Műszaki adatok
Kutatási és fejlesztési információk

A Jar hiteles erejével a kitűnő tisztaság eléréséhez.
A  lúgos és felületaktív anyagok kombinációja megakadályozza az erős
lerakódásokat.
Az erősen lúgos formula lágyítja a vizet és lehetővé teszi a felületaktív anyagok
hátékony behatolását, melyek eltávolítják a szennyeződéseket a felületről. Ezután
a szennyeződések szétszóródnak az öblítő vízben, ami megakadályozza az
újralerakódást az evőeszközökön, tányérokon és poharakon.
! Biztonsági előírások

Műszaki leírás
•
•
•
•
•
•

EAN kód:
Megjelenés:
Illat:
Ph(nem higított):
Sűrűség:
Oldhatóság vízben:

8001841110301
folyékony
Illat nélkül
13
1267 g/l
Nagyfokú

Gondoskodjon arról, hogy a termék használatának megkezdése előtt minden alkalmazott elolvassa és megismerje a termékcímke utasításait, valamint
a vállalat COSHH-felmérésének (az EU vegyikockázatról szóló) eredményét!
A használati útmutató a címkén, az egyéb figyelmeztetések, óvintézkedések,
illetve elsősegélynyújtásra, valamint tárolásra vonatkozó információk pedig
szintén a címkén, továbbá a biztonsági adatlapon kerültek feltüntetésre!
A biztonsági adatlapok online a vállalatunk weboldalán, www.pgpromsds.com címen tekinthetők meg, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül
igényelhetők.

Használati utasítás és adagolás
• Ezt a terméket kizárólag automata adagolók segítségével
lehetséges adgolni
• Első használat: Öblítse át az adagoló berendezés csöveit,
hogy elkerülje az esetleges kristályosodást
• Ne keverje össze a termékeket,mert kristályosodhatnak és
károsíthatják az adagoló berendezést
• Az adagolás a készülék körülményeitől függ, mint a mosogatógép nagysága, víz keménységének mértéke és az edények
szennyezettsége

Használata javasolt
• Használható minden vízkeménységnél
• Alkalmas professzionális mosogatógépekben való
használatra, egy tartállyal (mosogatógép és pohár mosó) és
több tartállyal
• A javasolt utasítások betartásánál alkalmas az összes
professzionális konyhában használt eszközre

Tárolási utasítások
Száraz, hűvös helyen tárolandó az eredeti csomagolásban. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.

Használata nem javasolt
• A javasolt utasítások betartásánál alkalmas az
összes professzionális konyhában használt
eszközre

Számítanak a részletek.

