
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

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

• Od výrobců značky Mr. Proper
• Dezinfikuje v souladu s evropskými 

směrnicemi: EN1276 a EN13697
• Pro profesionální použití

• V jednom kroku čistí a dezinfikuje sklo  
i ostatní povrchy

• Je připravený na okamžité použití
• Povrchy (sklo) není potřeba po aplikaci 

oplachovat. Nezanechává žádné šmouhy

• Zanechává okna, zrcadla a jiné 
skleněné plochy (např. stolní desky  
a obrazovky) lesklé a zářivé

• Zanechává svěží vůni

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

Minimalizujte své provozní  
náklady 

100

Mr. Proper sprej obsahuje 3 benefity 
v jednom produktu a proto efektivně šetří 
čas a Vy už nepotřebujete používat další 
doplňkové produkty.

Starejte se o své zaměstnance
Mr. Proper šetří čas i Vašim zaměstnancům 
díky třem benefitům, které nabízí jen jeden 
produkt. Nejsou již nuceni používat více 
produktů ve stejném čase.

Každá zkušenost se počítá.™

750 ml

Mr. Proper Professional  
dezinfekční víceúčelový  
čisticí prostředek 3v1

Produkt ve formě spreje je připravený k okamžitému použití a zajišťuje 
jednoduché dezinfekční čištění vnitřních povrchů a skla.



Okénko výzkumu a vývoje 

Technické informace

Mr. Proper Professional kombinuje technologie  
s trojitým účinkem - čištění, lesk a dezinfekci 
jen v jednom spreji. 

Každá zkušenost se počítá.™

Systém technologie 
povrchově aktivních 

látek odstraňuje 
mastné skvrny, 

které se vytvářejí na 
povrchu. 

Technologie rozpouštění 
mastnoty efektivně 

odstraní všechny mastné 
skvrny a nezanechává 

žádné šmouhy. 

Součinnost amoniakových 
sloučenin docílí efektivní 

dezinfekci čištěných 
povrchů.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kde ho používat

Návod k použití a dávkování

Kde ho nepoužívat 

Technický popis Bezpečnostní opatření !

• Účinný prostředek na čištění a dezinfekci vnitřních pracovních 
povrchů včetně skla a nerezové ocele (povrchy umyvadel,  
pracovní plochy, okna atd.)

• Účinný prostředek na čištění skvrn a otisků prstů na vnitřních 
plochách jako jsou stoly, pulty, stoličky, telefony, klíčky od 
dveří, skleněné předměty. 

• Není vhodný na používání v prostorech pro 
přípravu jídel. 

• Nepoužívejte na žádné hliníkové povrchy. 
• Nepoužívejte na voskované anebo lakované 

povrchy. 
• V případě pochybností, otestujte produkt na 

malé nenápadné ploše.

• Výrobek je připravený k okamžitému použití.

• Všeobecné čištění - přípravek nastříkejte na celý povrch a následně ho utřete suchým nebo vlhkým hadříkem.

• Větší znečištění nebo dezinfekce bakterií - přípravek nechte působit 5 minut a poté utřete suchým nebo navlhčeným 
hadříkem. 

• Čištění skel a zrcadel - přípravek jemně nastříkejte, setřete suchou utěrkou a nechte vysušit.

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

• EAN kód: 5410076888313
• Popis:  Bezbarvá kapalina
• Vůně:  Bez obsahu parfému
• PH (neředěný):  10.75
• Hustota:  0.995 g/ml
• Rozpustnost ve vodě: Vysoká


