
Ověřený.  Jednoduchý.  Účinný.

Spolehlivý

Jednoduchý

Efektivní 

Pro vyjímečné výsledky v podnikání používejte čistič Mr.Proper Professional.

•	 Od výrobců značky Mr.Proper
•	 Výrobek, který byl vyvinutý  

pro profesionály

•	 Může být použitý neředěný anebo ředěný
•	 Po použití zředěného produktu není potřeba 

opětovné oplachování
•	 Účinný při všech stupních tvrdosti vody
•	 Je vhodný i na použití v automatických  

stojích na čištění podlah

•	 Je účinný na čištění a odstraňování 
mastnoty i jiných nečistot.

•	 Zanechává dlouhotrvající lesk
•	 Zanechává svěží, příjemnou vůni  

po oceánu
•	 Jedna 5L láhev se rovná  

83 kbelíkům.

Vaši hosté budou spokojení
Je prokázáno, že čistota má přímý vliv na 
hodnocení a reference, které následně na 
to zvyšují Vaše zisky v podnikání.

Minimalizujte svoje provozní 
náklady 

100

Mr.Proper může být používaný na různé 
druhy povrchů. To Vám může pomoc 
ušetřit čas, protože můžete používat stejný 
prostředek na všechny omyvatelné tvrdé 
povrchy.

Starejte se o své zaměstnance
Mr. Proper může šetřit čas Vašim 
zaměstnancům, kteří mohou používat jen 
jeden prdukt na všechny umývatelné povr-
chy. A zárověň jim umožňuje zbavit se nut-
nosti používat další čistící prostředky.

Každá zkušenost se počítá.™

5L tekutý čistič - Oceán 

Univerzální čistící 
prostředek

Vhodný na všechny druhy umývatelných tvrdých povrchů a 
podlah.



Okénko výzkumu a vývoje 

Technické informace 

Mr. Proper obsahuje inovativní  
technologii pro dosáhnutí účinného 
odstraňování nečistot z povrchů.

Každá zkušenost se počítá.™

Mr.Proper obsahuje systém s více povrchově aktivními látkami, které pronikají pod 
nečistoty, nadzvednou je a odstraní z povrchu.

Ověřený.  Jednoduchý.  Účinný.

Kde používat

Návod k použití

Kde nepoužívat 

Technický popis Bezpečnostní opatření!

•	 Je účinný na čištění podlah, kuchyňských povrchů, 
omývatelných ploch a jiných vnitřních povrchů. 

•	 Je vhodný na bezpečné použití na většinu umý-
vatelných povrchů jako keramika, přírodní kámen, 
mramor, linoleum.

•	 Zabraňte dlouhodobému kontaktu s nerezovými, hliníko-
vými anebo lakovanými povrchy. 

•	 Nepoužívejte na porózní povrchy. 
•	 Pokud máte jakékoliv pochybnosti, otestujte produkt na 

malém neviditelném místě. 

Ředění:
•	Použití do kýble: Dávka 60ml (2 odměrky anebo  

2 dávkovací pumpy) do 5L vody. Není potřeba oplachovat. 
•	Stroj na mytí podlah (2 nádrže): Použití 60 ml/5L vody  

(2 odměrky anebo 2 dávkovací pumpy). Není potřeba 
oplachovat

•	Stroj na mytí podlah: (1 nádrž) Snižte na 0,3% (1/2 
odměrky/5L vody). Není potřeba oplachovat

Bez ředění:
•	Při vysokém znečištění je potřeba nanést produkt  

přímo na znečištěné místo, nechat působit 1-2 min.  
a opláchnout.

Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli 
a pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chem-
ického rizika v EU). Na etiketě se nachází návod k použití a jak na etiketě, 
tak na bezpečnostním listu jsou uvedeny výstražné symboly, bezpečnostní 
vyhlášky, postupy první pomoci a informace o skladování. Bezpečnostní 
listy jsou dostupné online na naší webové stránce www.pgpro-msds.com 
anebo mohou být poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora. 

•	 EAN kód:
•	 Popis:  barevná kapalina
•	 Vůně:  parfemovaný (vůně Oceán)
•	 PH (neředěný):  10.3
•	 Hustota:  1.01 g/ml
•	 Rozpustnost ve vodě: Vysoká


