
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte čistič Mr. Proper P&G ProfiLine.

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 své provozní 
náklady

100

Mr. Proper P&G ProfiLine na sklo Vám 
pomůže ušetřit provozní náklady, protože 
jeho účinné složení zabezpečí, aby po-
vrchy zůstaly čisté a lesklé již po prvním 
použití.

Starejte se o své zaměstnance

Mr. Proper P&G ProfiLine na sklo šetří
námahu Vašich zaměstnanců tím, že už 
nemusí opakovaně čistit a leštit skleněné 
povrchy.

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Obsahuje čisticí látky, které jsou  
bezpečné pro Vaše zaměstnance  
a při čištění zajišťují výborné výsledky

• Určený pro profesionální použití

• Produkt je připravený pro okamžité použití
• Rychleschnoucí
• Povrchy zanechává čisté, beze šmouh  

a není je potřeba následně oplachovat

• Jednoduchý a účinný prostředek 
na čištění skleněných povrchů - 
okna, zrcadla, skleněné panely, TV 
a počítačové obrazovky a na ostatní 
skleněné povrchy

• Lehce odstraňuje nečistoty,  
mastnotu a otisky prstů

750 ml

Mr. Proper P&G ProfiLine
na sklo

Čisticí prostředek ve spreji na sklo a lesklé povrchy.



Okénko výzkumu a vývoje 

Technické informace 

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kde ho používat 

Návod k použití a dávkování

Kde ho nepoužívat 

Technický popis !

• Jednoduchý a účinný prostředek na čištění 
skleněných povrchů - okna, zrcadla, skleněné  
panely, TV a počítačové obrazovky a ostatní 
skleněné povrchy.

• Nepoužívejte na malované, leštěné nebo lakované  
povrchy.

• Jestli máte jakékoliv pochybnosti, otestujte produkt na 
malém neviditelném místě.

• EAN kód: 4015600561826
• Popis:  Barevná tekutina
• Vůně:   Parfémovaný
• pH (neředěný): 9,5
• Hustota: 0,995 g/ml
• Rozpustnost ve vodě:  Vysoká

Mr. Proper P&G ProfiLine na sklo obsahuje kombinaci technologií,
které jednoduše odstraňují nečistoty, mastnotu, otisky prstů  
a zanechávají povrchy lesklé a beze šmouh.

Systém technologie
povrchově aktivních

látek odstraňuje
mastné skvrny,

které se vytvářejí na
povrchu.

Speciálně vyvinuté složení 
rozpouštědel a účinných 
technologií zabezpečuje 

rychlé schnutí a lesk.

Umožňuje rychlé
a jednoduché čištění,

které zabezpečuje lesklé
povrchy bez povlaku.

Bezpečnostní opatření

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 uvedeny výstražné symboly, 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.

• Výrobek je připravený k okamžitému použití

• Všeobecné čištění - přípravek nastříkejte na celý povrch a potom ho utřete čistým, suchým hadříkem. Pokud je 
potřeba čištění opakujte.


