Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Jar kézi mosogatószer
citrom
Professzionális mosogatószer kiváló zsíroldó hatás elérésére.

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Jar kézi mosogatószert.

Megbízható

Vendégei elégedettek lesznek.

• Termék, amely megfelel a
professzionális felhasználók
igényeinek.

A tökéletes tisztaság javítja az értékelést
és hozzájárul válalkozása növekedéséhez.

Egyszerű

A Jar kézi mosogatószer segítségével
optimalizálhatja a teljes működési költségeket.

• Kézi mosogatáshoz tervezve - az
edényektől a porcelánig.
• Alkalmas egyébb felületekre is, mint
például ablakok, tükrök, asztalok és
székek.

Hatékony

• Kiváló zsíroldó hatás, amely
hatékonyan eltávolítja a zsírokat
és az élelmiszer maradványokat
az edényekről, tányérokról, az
evőeszközről.
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Optimalizálja működési
költségeit.

Járuljon hozzá Ön is
a fenntartható fejlődéshez!
A Jar kézi mosogatószer közvetlen hatással
van a fenntartható fejlődésre.Koncentrált öszszetételének köszönhetően kevesebb mosószert és vizet kell használnia.

Gondoljon az alkalmazottakra is.
A Jar kézi mosogatószer segítségével
az alkalmazottai gyorsan és hatékonyan
szabadulhatnak meg a zsíroktól. Ez időt
takarít meg más feladatokra.

Számítanak a részletek.

Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Műszaki adatok
Kutatási és fejlesztési információk

A felületaktív anyagok a fő hajtómotorok,
amelyek kiváló zsírtalanítási eredményeket érnek el.
A specifikus felületaktív anyagot úgy tervezték, hogy hatékonyan hatoljon be a zsírba,
feloldja, majd távolítsa el az edényekről és a konyhai kiegészítőkről.

Használati utasítás és adagolás
Edények, lábasok és serpenyők,
tányérok,evőeszközök és poharak:
•
•

A mosdóba engedjem meleg vizet és
adagoljon hozzá mosogatószert.
Adagolás: 1 kupak vagy 1 fújás a pumpával
/20 ML/ 40-50 ml vízhez. Használat után
alaposan öblítse le.

Használat után a kezet le kel oblíteni

Műszaki leírás:
• EAN kód:

• PH (nem higított):
9
• Sűrűség:
1000cps
• Oldhatóság vízben:
Nagyfokú

• Megjelenés:
Szines folyadék
• Illat:
Citrom

! Biztonsági előírások
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.pgpro-msds.com
címen tekinthetők meg, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

Használata
javasolt

Használata nem
javasolt

• A Jar kézi mosogatószer
edények, lábasok, serpenyők,
tányérok, konyhai eszközök,
porcelán és üveg tisztítására
ajánlott.
• Alkalmas egyébb felületekre is,
mint ablak, tükrök, székek és
asztalok.

• nincs meghatározva

Számítanak a részletek.

