
*Bakterie podle EN1276 a obalené viry podle EN14476. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.
**s výjimkou rozprašovače

 UDRŽITELNOST ZAČÍNÁ ČISTOTOU

Láhev vyrobená z 50% 
recyklovaného plastu**

Recyklovatelná láhev

Neobsahuje bělidlo

Nekorozivní pro kůži i povrchy, pokud 
je používán k určenému použití

Otřete povrch 
dočista.

Nechte působit 
požadovaný 
kontaktní čas.
(Viz tabulka 
dezinfekce 
produktu 
pro přesné 
kontaktní časy)

Nastříkejte 
přípravek.

 POKYNY K POUŽITÍ PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI

Jar Professional
Dezinfekční odmašťovač 750 ml
Zabíjí 99,99 % bakterií a virů za 15 sekund*

 HLAVNÍ VÝHODY

• Odmašťuje a dezinfikuje jedním tahem
• Dezinfekce: bakterie podle EN1276 a EN13697, 

viry EN14476
• Vhodný na povrchy, které přicházejí do kontaktu 

s potravinami
• Doporučení: Odmašťuje všechny kuchyňské povrchy 

včetně varných desek a digestoří
• Dezinfekce na základě kvartérních sloučenin
• Bez parfému, barviv, chlóru a alkoholu

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

OPLÁCHNĚTE



*

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

!  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Ujistěte se, že před použitím tohoto produktu si Vaši 
zaměstnanci přečetli jeho etiketu a porozuměli posudku 
COSHH (posudek chemického rizika v EU). Na etiketě 
se nachází návod k použití a jak na etiketě, tak i na 
bezpečnostním listu, jsou uvedena výstražná upozornění, 
bezpečnostní prohlášení, postupy první pomoci a informace 
o skladování. Bezpečnostní listy jsou dostupné online na naší 
webové stránce www.pgregdoc.com, nebo je můžete získat 
u Vašeho distributora.

 KDE POUŽÍVAT
• Doporučeno pro čištění a dezinfekci odolné mastnoty v 

profesionální kuchyni, včetně povrchů přicházejících do 
styku s potravinami.

• Velmi účinný také pro čištění a dezinfekci kuchyňského 
zařízení a vybavení.

• Bezpečné k použití na většinu omyvatelných povrchů, jako je 
nerez, ocel, smalt, keramika, mramor, melamin.

 KDE NEPOUŽÍVAT
• Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s natřenými nebo 

lakovanými povrchy a linoleem.
• Nepoužívejte na hliník a modrý kámen.
• V případě pochybností nejprve otestujte produkt na malém 

nenápadném místě.

 TABULKA DEZINFEKCE
Doporučená doba kontaktu je 15 sekund ke zničení bakterií a 
obalených virů (včetně koronavirů, SARS-CoV-2 a jejich variací).

Účinnost Evropská 
norma Čas Podmínky Kmeny Koncen-

trace

Bakterie

EN1276 15 sek špinavý 
povrch

Pseudomonas aerug-
inosa, Escherichia 

coli, Staphylococcus 
aureus, Enterococ-

cus hirae

neředěné

EN13697 2 min špinavý 
povrch

Pseudomonas aerug-
inosa, Escherichia 

coli, Staphylococcus 
aureus, Enterococ-

cus hirae

neředěné

Kvasinky
EN1650 5 min špinavý 

povrch Candida albicans neředěné

EN13697 5 min špinavý 
povrch Candida albicans neředěné

Viry EN14476 15 sek špinavý 
povrch Vaccinia virus neředěné

Veškeré testování bylo provedeno v externích nezávislých 
laboratořích.

i  TECHNICKÝ POPIS

EAN: 8006540297414

Vzhled: Bezbarvá kapalina

Vůně: Bez vůně

pH: 11.3

Objem: 750 ml 

PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ /
JAR PROFESSIONAL DEZINFEKČNÍ  ODMAŠŤOVAČ 750 ML

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.


