
Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Megbízható

Egyszerű

Hatékony

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Jar fertőtlenítő zsíroldót.

• A Jar márka gyártóitól.
• Nem illatosított, színtelen és fehérítő-

mentes.
• Profeszionális felhasználásra.
• Nem maró termék, újrahasznosítható 
     csomagolás.
• Fertőtlenít az európai szabványoknak meg-

felelően: EN1276, EN13697 és EN14476.

• Egy lépésben zsírtalanít és fertőtlenít.
• Készen áll az azonnali használatra.

• Nagy teljesítményű adalékokat és 
szabadalmaztatott P & G technológiát 
alkalmaz a kiváló tisztítási eredmé-
nyekhez.

• Egyszerűen távolítja el a zsírt.
• Eltávolítja a burkos vírusok és a bak-

tériumok 99,99 %-át.

Vendégei elégedettek lesznek.

A tökéletes tisztaság javítja az értékelést 
és hozzájárul válalkozása növekedéséhez.

Optimalizálja működési  
költségeit.
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Fertőtlenítő zsíroldó- egy lépésben 
zsírtalanít és fertőtlenít. Ezzel időt ta-
karíthat meg, mivel nem kell külön-külön 
fertőtleníteni a felületeket.

Gondoljon az alkalmazottakra is.

A Jar konyhai zsíroldó csökkenti az al-
kalmazottak erőfeszítéseit, mivel nem kel 
külön zsírtalanítani és fertőtleníteni.

Számítanak a részletek. ™

Azonnali használatra kész termék szórófejes flakonban. Konyhai felületek tisztítása 
és fertőtlenítése, beleértve az élelmiszerrel érintkező felületeket.

Jar fertőtlenítő zsíroldó 

Eltávolítja a burkos vírusok és a baktériumok 99,99 %-át.*

* Az összes burkos vírus az EN14476 rendelet szerint (hatóidő 5 perc). 
Baktériumok az EN1276 és EN13697 rendeletek szerint  (hatóidő 2 perc).



Kutatási és fejlesztési információk

Műszaki adatok

A Jar fertőtlenítő zsíroldó egy olyan technológiát tar-
talmaz, amely egy lépésben zsírtalanít és fertőtlenít.

Számítanak a részletek. ™

A felületaktív 
technológiai rendszer 
eltávolítja a felületen 
kialakuló zsírfoltokat.

Az alkálikus formula segít a 
kiváló tisztaság elérésében.

A felületek hatékony és 
gyengéd fertőtlenítését 
kvaterner ammóniumsó 

biztosítja.

Megbízható. Egyszerű. Hatékony.

Használata javasolt

Használati utasítás és adagolás

Használata nem javasolt

Műszaki leírás: Biztonsági előírások!

• Konyhai munkaterületek tisztítására, zsírtalanítására és 
fertőtlenítésére ajánlott, beleértve az élelmiszerrel érintkező 
felületeket is.

• Nagyon hatékony konyhai eszközök és felszerelések tisztí-
tására.

• Biztonságos a legtöbb mosható felületen, mint pl. rozsda-
mentes acél, zománc, kerámia, márvány, melamin.

• Kerülje a hosszan tartó érintkezést festett és 
fényezett felülettel és linóleummal.

• Ne használja alumíniumon és kék kövön.
• Kétség esetén próbálja ki a terméket egy kicsi, 

nem feltünő, területen.

• Általános tisztítás: A terméket permetezze a felüle-
tre, majd törölje le száraz vagy nadves ronggyal.

• Fertötlenítés: Burkos vírusok az EN14476 rendelet 
szerint, hatóidő 5 perc. Bektériumok az EN1276/
EN13697 rendelet szerint, hatóidő 15 másodperc 
/ 2 perc. Öblítse le és törölje le száraz vagy nedves 
törlőkendővel.

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 cím-
kén,  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.

• EAN kódot: 4015600664961
• Megjelenés:  Szintelen folyadék
• Illat:  Nem tartalmaz parfümöt
• PH (nem higított):  11.0
• Sűrűség:   0.955 g/ml
• Oldhatóság vízben: Nagyfokú

Biocid információk

A biocid termékeket használja biztonságosan. Használat 
előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt.

• Elpusztítja a baktériumokat az EN1276 és EN13697 
rendeletek szerint (hatóidő 2 perc). 

• Elpusztítja a burkos vírusokat az EN14476 rendelet 
       szerint (hatóidő 5 perc).


