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Számítanak a részletek.™

KONYHA

Jar All in One - egyesével 
csomagolt mosogatókapszula 
automata mosogató- és 
pohármosogató gépekhezks 115db
A Jar Professional 1. számú megoldása a 
tiszta és csillogó edényekért, közvetlenül a 
mosogatógépből

 FŐBB TERMÉKELŐNYÖK

 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Pakolja be az 
edényeket a 
mosogatógépbe!

Helyezzen egy 
kapszulát a 
mosogatógép 
adagolójába, 
majd zárja le azt! 
Amennyiben az 
adagoló mérete nem 
megfelelő, a kapszulát 
az evőeszközkosárba 
is teheti.

Válasszon 
mosogatóprogramot 
és indítsa be a 
mosogatógépet!

A program 
lejártával ürítse ki 
a mosogatógépet, 
és tegye helyükre 
az edényeket!
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• Hatékony tisztítás még a makacs, rászáradt foltok esetén is (például 
rúzs-, kávé- vagy teafoltok)

• Öblítéskönnyítővel a makulátlan ragyogásért és a gyors eredményért
• Higiénikus tisztítás
• Gyors oldódás még a rövid programos (1-5 perc) professionális és 

ipari mosogatógépekben is
• Nincs szükség előöblítésre vagy utólagos törölgetésre
• Megfelel a HACCP előírásoknak
• Újrahasznosítható tasak



!  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A CLP-rendeletnek megfelelő címkézés:
• Szembe ne kerüljön
• Proteázt tartalmaz, amely allergiás reakciót válthat ki
Elsősegélynyújtás:
• Belélegzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre és helyezze 

a lélegzéshez kényelmes pozícióba! Rosszullét esetén 
keressen fel egy toxikológiai központot vagy forduljon 
orvosához

• Bőrrel való érintkezés esetén: Mossa le bő vízzel! Azonnal 
vegye le a szennyezett ruhadarabokat! Azonnal keressen 
fel egy toxikológiai központot vagy forduljon orvosához! 
Függessze fel a termék használatát

• Szembe kerülés esetén: Öblítse át a szemét óvatosan, 
vízsugár alatt! Amennyiben szükséges és könnyen 
megoldható, távolítsa el a kontaktlencséket a szemből, majd 
folytassa az öblítést! Azonnal keressen fel egy toxikológiai 
központot vagy forduljon orvosához

• Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni! A 
hígítás érdekében igyon egy kevés vizet! Azonnal keressen fel 
egy toxikológiai központot vagy forduljon orvosához

• A professzionális felhasználók számára igény esetén 
eljuttatjuk a termék biztonsági adatlapját

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.

 HASZNÁLATA AJÁNLOTT
• Professzionális vagy háztartási mosogatógépekhez

 HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT
• Ne hagyja, hogy az ezüstneműk rozsdamentes acélhoz 

érjenek
• Ne helyezzen a mosogatógépbe antik/kézi festésű porcelánt 

vagy vékony ólomkristályt

KONYHA / EGYESÉVEL CSOMAGOLT MOSOGATÓKAPSZULA 
AUTOMATA MOSOGATÓ- ÉS POHÁRMOSOGATÓ GÉPEKHEZ 

%  HASZNÁLATI ÉS ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ
Háztartási mosogatógép esetén:
• A 30 percnél hosszabb mosogatóprogramok esetén  
  töltetenként 1 koncentrált mosogatókapszulát használjon
• Ne nyúljon hozzá nedves kézzel
• Ne bontsa vagy lyukassza ki a kapszulát
• A csomagolást minden egyes használatot követően  
  zárja vissza
• Rendkívül kemény, 26 dH feletti keménységű víz  
  esetén használjon sót

Ipari mosogatógép esetén:
A mosogatógépbe manuálisan adagolja a kapszulát az 
alábbi táblázat szerint:

Vízkeménység
Mosogatógép-kapacitás Minden 5. 

fázis után adjon 
hozzá egy újabb 

kapszulát!
<20L 20-40L 40-60L

Lágy 1 2 3 1

Közepesen kemény 2 3 5 2

Kemény 2 4 6 2

 A TISZTÍTÁS TÖRTÉNHET 

Mosogatógépben Tisztítókendővel

i  MŰSZAKI ADATOK

EAN-kód: 8001090277671

Kinézet:
Kétfázisú kapszula: szemcsés por 
alul, két különböző színű folyadék 

felül
Illat: Illatosított

pH: 10.99

Kiszerelés: 115db

Sűrűség: 0.903 g/ml
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