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KONYHA

 HASZNÁLATI ÉS ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ

Jar Professional folyékony, 
kézi mosogatószer
Hosszan tartó hatás még a makacs 
zsírokkal szemben is  

 FŐBB TERMÉKELŐNYÖK

• Akár 50.000 tányért is elmosogat.
• Megfelel a HACCP előírásoknak. 
• Eltávolítja a zsíros és egyéb makacs szennyeződéseket az 

edényekről és konyhai eszközökről
• Gondosan kiválasztott felületaktív anyagok elegyével készül, 

melyek hatékonyan behatolnak a szennyeződésekbe
• Könnyű öblítés a páratlanul ragyogó hatásért
• Az élelmiszerekkel érintkező felületeken is biztonsággal 

alkalmazható
• Higiénikus tisztaságot eredményez

Töltse fel a 
mosogatót 
kézmeleg vízzel, 
majd öntsön a 
termékből a vízbe!

2 kupaknyit vagy 
2 nyomásnyit (40 
ml) adagoljon 
40–50 l vízhez.
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Az elmosogatott 
edényeket mindig 
alaposan öblítse 
át tiszta vízzel!

Használat után 
mosson kezet!
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2x

or

A 
szennyeződések 
eltávolításához 
gyengéden törölje 
át a felületet 
szivaccsal vagy 
dörzsivel!
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!  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A CLP-rendeletnek megfelelő címkézés:
• Súlyos szemirritációt okoz
• Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
• Gyermekektől mindig elzárva tartandó
Elsősegélynyújtás:
• Bőrrel való érintkezés esetén: Mossa le bő vízzel és 

szappannal! Vegye le a szennyezett ruhadarabokat és 
újbóli használatuk előtt mossa ki őket! Bőrirritáció esetén 
forduljon bőrgyógyászhoz! Függessze fel a termék 
használatát

• Szembe kerülés esetén: Öblítse át a szemét óvatosan, 
hosszú percekig, vízsugár alatt! Amennyiben szükséges 
és könnyen megoldható, távolítsa el a kontaktlencséket 
a szemből, majd folytassa az öblítést! Amennyiben a 
szemirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz

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

• A kidobásra szánt terméket és flakont a helyi 
hulladékkezelésre vonatkozó előírásoknak megfelelően 
távolítsa el

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.

KONYHA / FOLYÉKONY, KÉZI MOSOGATÓSZER

 HASZNÁLHATÓ:

Edényekhez Fazekakhoz és 
serpenyőkhöz

Evő- és konyhai 
eszközökhöz

Poharakhoz

 HASZNÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES:

Szivacs Mosogató Konyharuha

i  TECHNICAL DESCRIPTION

EAN-kód: 8001841110264

Kinézet: Sárga színű folyadék

Illat: Illatosított

pH: 9

Kiszerelés: 5L

Viszkozitás: 1000cps

Vízoldékonyság: Magas

Számítanak a részletek.™
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