Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

C1 – Koncentrovaný čisticí prostředek
na podlahy a povrchy
Univerzální čisticí prostředek na podlahy a jiné plochy,
včetně choulostivých povrchů.

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte Mr. Proper Professional systém
Zajistěte spokojenost
svých hostů

Bezpečný
•
•

Od známé značky Mr. Proper
Přináší hodnotu a výsledky, kterým
důvěřují profesionálové i jejich hosté

Jednoduchý
•

Vhodný téměř pro všechny podlahy i jiné
povrchy, včetně choulostivých materiálů,
a k použití v automatických strojích na mytí
podlah (nízká pěnivost)
• Snadno se používá díky barevnému
kódování, číslování a ikonám bez textových
popisků
• Jedna láhev poskytné až 166 sprejů
(600 ml) nebo 100 kbelíku (10 l)

Účinný
•

Zářivá čistota po pár setřeních, čištění
bez námahy
• Zanechává svěží příjemnou vůni
• Povrchy zanechává lesklé
• Při použití v ředěném stavu není nutné
oplachovat

Čistota vám může pomoci vylepšit hodnocení
a recenze a zvýšit návštěvnost.
100

Minimalizujte své celkové
provozní náklady

Systém Mr. Proper Professional pomáhá rychle
dosahovat skvělých výsledků. Vždy přesné
dávkování z dávkovačů připevněných na zdi pomáhá
kontrolovat provozní náklady.

Přispívejte k udržitelnějšímu
rozvoji
K dispozici jsou opakovaně plnitelné rozprašovací
lahve, díky nimž je na rozdíl od produktů k přímému
použití možné omezovat obalový odpad. Dvoulitrové
nádoby se vyrábějí z recyklovatelného materiálu.

Pečujte o své zaměstnance
Používání systému Mr. Proper Professional se lze
snadno naučit. Dobře se používá díky barevnému
kódování, číslování a ikonám bez textových popisků.

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Technické informace
Okénko výzkumu a vývoje

Čisticí prostředek s neutrálním pH a univerzálním použitím
•

•

•

Složení s neutrálním pH pomáhá
zachovávat přirozenou krásu
a lesk choulostivých povrchů.
Je účinný při jakékoliv tvrdosti
vody a při čištění mastnoty
a mechanických nečistot.
Přípravek účinně narušuje
mastné zachycené nečistoty,
takže je pak lze snadno
odstranit.

Technický popis
•
•
•
•
•
•
•

Kód EAN:		
8001090699084
Vzhled:		
Barevná tekutina
Vůně:		
Příjemná (parfemovaná)
pH (neředěný stav):
7,5
Hustota:		
1017g/L
Rozpustnost ve vodě:
Vysoká
Balení:		
2 L nádoba

Dodává se s prázdnými rozprašovacími lahvemi (600 ml)

Laminát

Přírodní kámen

Parkety

Mramor

Vinyl

pH
neutrální

! Bezpečnostní pokyny
Zajistěte, aby si před použitím tohoto výrobku vaši zaměstnanci přečetli
a porozuměli štítek na výrobku, bezpečnostní list výrobku a posouzení
chemických rizik v EU. Štítek obsahuje návod na použití a jak na štítku, tak v
bezpečnostním listu jsou uvedeny standardní věty o nebezpečnosti, pokyny
pro bezpečné zacházení, pokyny pro první pomoc a podmínky skladování.
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na našich stránkách www.pgregdoc.com
nebo vám mohou být poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

Návod na použití a dávkování
Pouze pro profesionální použití. Dávkujte
pouze pomocí dávkovacího systému P&G
Professional připevněného na zeď.
• Při použití v kbelíku: 2 ml/L (0,2%) Při
použití ředěného prostředku není nutné
povrch oplachovat.
• Při použití v rozprašovači: 20 ml/L (2%).
Po aplikaci povrch opláchněte. Při plnění
nakloňte otvor lahve s rozprašovačem
směrem ke zdi, abyste zabránili pěnění
a zasažení očí.
• Pro automatický stroj na mytí podlah:
0,6 ml/L (0,06%). Při použití ředěného
prostředku není nutné povrch oplachovat.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Před
novým plněním vylijte z lahve s rozprašovačem
veškerý zbývající prostředek. Nepoužívejte neředěné
nebo ředěné jinými způsoby.

Kde používat

Kde nepoužívat

• Účinný při mytí podlah
a dalších povrchů
v interiéru.
• Vhodný k použití na
většinu omyvatelných
tvrdých povrchů, včetně
choulostivých materiálů,
jako je keramika, mramor,
žula a jiný přírodní kámen.
• Vhodný na podlahové
materiály, včetně laminátu,
linolea, broušených parket
a přírodního kamene.

• Nepoužívejte na poškozené
nebo popraskané povrchy.
• V případě pochybností
prostředek vždy nejprve
vyzkoušejte na malé skryté
ploše.

Každá zkušenost se počítá.™

