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Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte Mr. Proper Professional systém

• Od známé značky Mr. Proper
• Přináší hodnotu a výsledky, kterým 

důvěřují profesionálové i jejich hosté

• Jediná lahev účinně plní 3 úkoly: odstraňuje 
vodní kámen, odstraňuje mýdlové usazeniny/
tělesné nečistoty, dezinfikuje

• Snadno se používá díky barevnému kódování, 
číslování a ikonám bez textových popisků

• Jedna láhev poskytné až 66 sprejů (600 ml) 
pro standardní čištění nebo 33 sprejů 

      (600 ml) pro dezinfekci

• Rychle odstraňuje mýdlové usazeniny/ 
tělesné nečistoty a každodenní nános 
vodního kamene

• Likviduje 99,99 % bakterií.*
• Vhodný k odstraňování usazenin  

a nečistot z toaletních mís a pisoárů
• Zanechává svěží příjemnou vůni
• Povrchy zanechává lesklé

Každá zkušenost se počítá.™

Čištění a dezinfekce koupelen, včetně toalet

C3 – Koncentrovaný dezinfekční 
prostředek na čištění koupelny

Likviduje 99,99 % bakterií.*

Zajistěte spokojenost  
svých hostů

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

Minimalizujte své celkové 
provozní náklady

100

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

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.

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.

*Bakterie dle norem EN1276 a EN13697 (při koncentraci 10% a době kontaktu 5 min)



Okénko výzkumu a vývoje

Technické informace

• C3 na rozdíl od mnoha jiných kyselých 
koupelnových čisticích prostředků nejen 
odstraňuje vodní kámen a zabraňuje jeho 
usazování, ale díky jedinečnému systému 
povrchově aktivních látek také účinně 
bojuje s mastnými mýdlovými usazeninami.

• Jeho složení tak může být skutečně účinné 
na mýdlové usazeniny i vodní kámen.

Jedinečné vyvážené složení

Každá zkušenost se počítá.™

Návod na použití a dávkování

Technický popis Bezpečnostní pokyny!

Kde nepoužívat
• Zabraňte delšímu kontaktu s hliníkem 

a nerezovou ocelí. 
• Nepoužívejte na mramorové 

a žulové povrchy nebo jakékoliv jiné 
povrchy citlivé na kyseliny. V případě 
pochybností prostředek vždy nejprve 
vyzkoušejte na malé skryté ploše.

Pouze pro profesionální použití. Dávkujte pouze pomocí 
dávkovacího systému P&G Professional připevněného na 
zeď.

Ředění při použití ve spreji:
• Běžné čištění: 50 ml/L (5%).
Nastříkejte důkladně na celý povrch tak, aby ho sprej celý pokryl. 
Opláchněte a utřete suchým nebo vlhkým hadříkem.
• Důkladné čištění a dezinfekce: 100 ml/L (10%).
Nastříkejte na povrch a před utřením nechte 5 minut působit. Při 
silném znečištění před dezinfekcí vyčistěte. Při plnění nakloňte otvor 
lahve s  rozprašovačem směrem ke zdi, abyste zabránili pěnění 
a zasažení očí.

Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Před novým plněním 
vylijte z lahve s  rozprašovačem veškerý zbývající prostředek. 
Nepoužívejte neředěné nebo ředěné jinými způsoby.

• Kód EAN:  8001090699183
• Vzhled:  Čirá tekutina
• Vůně:  Příjemná (parfemovaná)
• pH (neředěný stav): 2,2
• Hustota:  1016g/L
• Rozpustnost ve vodě:  Vysoká
• Balení:   2 L nádoba
Dodává se s prázdnými rozprašovacími lahvemi (600 ml)

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.

Kde používat

• Doporučuje se na běžné 
koupelnové povrchy, včetně 
podlah, dlaždic, umyvadel, 
sprch, van, toalet, vodovodních 
kohoutků, dřezů a armatur.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu 
a informace o přípravku.
• Baktericidní dle norem EN1276 a EN13697  

(při koncentraci 10 % a době kontaktu 5 minut)
• Kvasinkocidní dle norem normy EN13697  

(při koncentraci 10 % a době kontaktu 15 minut)
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Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Biocidní informace

Nebezpečí!
Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Může být korozivní pro kovy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchováve-
jte pouze v původním obalu. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte 
vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ IN-
FORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah / obal v příslušném místním 
zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Obsahuje Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo 
dosah detí.


