Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Jar Professional
Hatékony zsíroldószer
750ml spray
Használatra kész hatékony zsíroldószer általános konyhai,
valamint élelmiszerekkel érintkező felületekre.

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Jar Professionalt

Biztonságos
• A piacvezető Jar márka megbízható
minőséget kínál.
• Illatanyag- és klórmentes.
• Az élelmiszerekkel érintkező felületeken
is biztonsággal alkalmazható.
• Professzionális felhasználásra.

Egyszerű
• A termék használatra kész.

Hatékony
• Magas hatékonyságú összetevőket
tartalmaz a P&G által szabadalmaztatott technológiákkal a ragyogó
tisztaságért.
• Könnyedén eltávolítja a zsíros
szennyeződéseket.

Vendégei elégedettek lesznek
A tisztaság bizonyítottan közvetlenül befolyásolja
a vendégek értékelését és véleményét, valamint
hozzájárul az üzleti sikerekhez.
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Optimalizálja működési költségeit

A Jar Power zsíroldószer könnyedén eltávolítja
a zsíros szennyeződéseket.
Mindez segít lerövidíteni a konyha takarításához
szükséges időt.

Vezesse cégét fenntartható
módon
A PGP fenntarthatósági program a Jar termék
életciklusának minden szakaszában fontos
szerepet tölt be. További információért olvassa el
a fenntarthatósággal kapcsolatos kiadványunkat.

Gondoljon az alkalmazottaira is!
A Jar zsíroldószer hatékonyan távolítja el a zsíros
szennyeződéseket a konyhai felületekről, így a
személyzet korábban végezhet napi teendőivel.

Számítanak a részletek.™

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Műszaki adatok
Kutatási és fejlesztési információk

A Jar felületaktív anyagainak és magas lúgtartalmának kombinációja a legmakacsabb zsíros szennyeződéseket is eltávolítja.
A felületaktív
anyagokra épülő
technológia feloldja
a felületeken
lerakódott zsíros
szennyeződéseket.

Termékleírás
•
•
•
•
•

EAN kód:
8001841474434
Megjelenés: Sárga színű folyadék
Illat:
Szagtalan
pH (hígítatlan): 11,25
Sűrűség:
0,995 g/ml 20 °C-on

Az erősen lúgos formula makulátlan
tisztaságot hagy maga után.

! Biztonsági előírások
Gondoskodjon arról, hogy alkalmazottai elolvassák és megértsék
a termék címkéjének és biztonsági adatlapjának tartalmát! A címke
tartalmazza a használati útmutatót, továbbá a címke és a biztonsági
adatlap is tartalmaz veszélyre vonatkozó figyelmeztetéseket,
óvintézkedésekre vonatkozó tudnivalókat, elsősegélynyújtási
eljárásokat, valamint tárolási információkat. A biztonsági adatlapok
online a vállalatunk weboldalán, www.pgregdoc.com címen
tekinthetők meg, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

Használati és adagolási útmutató
Hígítás:
• Nem szükséges hígítani, a termék használatra kész.
Higítás nélkül:
• Permetezze be a teljes szennyezett felületet, majd öblítse le és törölje le száraz vagy nedves ruhával!

Használata javasolt
• Nagyüzemi konyhákban található makacs zsíros szennyeződések,
valamint étellel érintkező felületek tisztításához ajánlott.
• Biztonságosan használható a legtöbb mosható felületen, például
rozsdamentes acélon, zománcon, kerámián, márványon,
melaminon.

Használata nem javasolt
• A termék ne érintkezzen hosszabb ideig festett vagy
lakkozott felületekkel és linóleummal.
• Ne használja alumínium- és kőfelületeken.
• Ha attól tart, hogy a termék károsíthatja a felületet,
végezzen próbatisztítást egy kisebb nem látható területen.

Számítanak a részletek.™

