
Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Biztonságos

Egyszerű

Hatékony

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Jar Professional konyhai zsíroldót.

• A Jar márka gyártóitól.
• Alkalmas rozsdamentes acélból 

készült felületekre és élelmiszerrel 
érintkező felületekre.

• Parfüm nélküli készítmény.
• Professzionális felhasználásra.

• Minden víz keménységnél hatékony.
• Használható higított és nem higított 

álapotban is.

•  Nagy teljesítményű összetevőket és 
szabadalmaztatott P & G technológiát 
alkalmaz a kiváló tisztítási eredmények 
eléréséhez.

• Nagyon hatékony mosogatószer a 
tisztításhoz és zsírtalanításhoz.

• A felületekről könnyen eltávolítja a 
beszáradt zsiradékot is.

Vendégei elégedettek lesznek

A tökéletes tisztaság javítja az értékelést 
és hozzájárul válalkozása növekedéséhez.

Optimalizálja működési  
költségeit

100

A Jar Professional konyhai zsíroldó 
használata közvetlen hatással van az 
általános működési költségeire, mivel 
hatékony formulája segít gyorsan 
eltávolítani a zsírt. Ez időt takarít meg 
Önnek.

Gondoljon az alkalmazottakra is

A Jar Professional konyhai zsíroldó 
segítségével az alkalmazottai gyorsan és 
hatékonyan megszabadulhatnak a zsíroktól. 
Ez időt takarít meg más feladatokra.

Számítanak a részletek.

Jar Professional 
konyhai zsíroldó

Erős tisztító és zsíroldó szer felületek tisztítására és zsírta-
lanítására professzionális konyhákban.
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Kutatási és fejlesztési információk

Műszaki adatok

A Jar konyhai zsíroldó felületaktív anyagok és lúgos  
készítmények kombinációját használja a tisztítására és   
a zsír eltávolítására.

Számítanak a részletek.

Használati utasítás és adagolás

Használata nem 
javasolt

Műszaki leírás:

• Biztonságos a legtöbb kony-
hai felületen, mint például pára 
elszívók, grillsütők, serpenyők, 
munkafelületek, sütők, padlók, 
falak és mennyezetek .

• Nagyon hatékony pára elszívók, 
tűzhelyek és konyhai eszközök 
zsírtalanítására.

• Alkalmas olajsütők tisztítására.
•  Biztonságos használat a legtöbb 

mosható felületen, például rozs-
damentes acél, zománc, kerámia, 
gránit, kék kő.

• Kerülje a hosszan tartó érintkezést 
lakkozott vagy polírozott 
felületekkel, alumíniummal, 
márvánnyal és linóleummal.

• Ne használja higítatlanul 
alumínium vagy linoleum felületen.

• Nem ajánlott odaégett 
ételmaradékok tisztítására 
grilsütőkről.

• Kétség esetén próbálja ki a 
terméket egy kicsi, nem feltünő, 
területen.

Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket 
ivóvízzel le kell öblíteni.

Higított készítmény:
• Vödör: 2 fújás a pumpával vagy 2 kupaknyi 

(60 ml) 5L meleg vízhez.
• Mossa le, tisztítsa meg a felületet ronggyal. 

Hadja megszáradni.
• Szórófejes megoldás: helyezzen ½ kupa-

knyit a szórófejes flakonba, majd 
• töltse fel 600 ml vízzel. Fújja rá a felületre, 

tisztítsa le ronggyal és hadja megszáradni.
• Olajsütők tisztítása: Kapcsolja ki, hadja 

kihűlni szobahőmérsékletre és ürítse ki. Az 
olajsütőt 2/3 részig töltse fel meleg vízzel. 
Adjon hozzá 100 ml / 3,3 kupak vagy 3 
fújás/ tisztítószert minden liter vízre. Mel-
egítse fel 80°C-ra 30-60 percig. Végül ürítse 
ki az olajsütőt és öblítse ki vízzel.

Higítatlan készítmény
• A nagyon zsíros felületre használjon  

nagyobb mennyiségű tisztítószert.
• A felületeket rongy vagy törlőkendő segítsé-

gével tisztítsa, a konyha eszközöket merítse 
a tisztítószerbe.

• EAN kódot: 
5413149777958

• Megjelenés: 
 Szines folyadék
• Illat: 
 Nem tartalmaz parfümöt

Használata  
javasolt

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.pgregdoc.com 
címen tekinthetők meg, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

A Jar konyhai zsíroldó olyan felületaktív anyagok technológiáját tartalmazza, amelyek 
behatolnak a zsírba és eltávolítják őket a felületről. Az alkálikus formula segít a kiváló 
tisztaság elérésében.

• PH (nem higított): 
 11.3
• Sűrűség:  
 1,13 g/ml
• Oldhatóság vízben: 
 Nagyfokú
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