Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

C4 – Koncentrovaný osvěžovač textilií
a vzduchu
Skutečně eliminuje pachy a osvěžuje vzduch

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

Bezpečný
• Od výrobců značky Ambipur
• Přináší hodnotu a výsledky, kterým
důvěřují profesionálové i jejich hosté

Zajistěte spokojenost svých
hostů
Čistota vám může pomoci vylepšit hodnocení
a recenze a zvýšit návštěvnost.
100

Jednoduchý
• Lze používat na textilie i k osvěžení vzduchu
• Snadno se používá díky barevnému
kódování, číslování a ikonám bez textových
popisků

• Jedna láhev poskytne až 33 sprejů (600 ml)

Účinný
• Účinně eliminuje pachy z textilií
a čalounění
• Zanechává jemnou, příjemnou
a dlouhotrvající svěží vůni
• Zajistěte spokojenost svých hostů
• Nepoškozuje ozónovou vrstvu
a je ekologický

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

Skutečná eliminace zápachu, ne jeho pouhé maskování
•

•

•

Zápach se drží ve vzduchu, ale také na textiliích
(na nábytku, kobercích, čalounění, ložním prádle,
sprchových závěsech atd.).
Složení prostředku Ambipur kombinuje více
technologií eliminace zápachu, takže C4 dokáže
účinně eliminovat řadu pachů.
Zachycuje pachy, uzavře je uvnitř molekul a navždy
je odstraňuje. Prostředky neutralizující zápach
používají přirozené pufry, které vyrovnávají pH
pachových molekul. Ty jsou pak bez zápachu.
Vyvážený parfém nakonec zanechává na textilii
jemnou svěží vůni.

Technický popis
•
•
•
•
•
•
•

Kód EAN:		
8001090699237
Vzhled:		
Čirá tekutina
Vůně:		
Příjemná (parfemovaná)
pH (neředěný stav):
neudáva se
Hustota:		
995g/L
Rozpustnost ve vodě: Vysoká
Balení:		
2 L nádoba

Dodává se s prázdnými rozprašovacími lahvemi (600 ml)

Návod na použití a dávkování

Zachycuje zápach

Neutralizuje zápach

! 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.

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

Kde používat

Kde nepoužívat

Ředění při použití ve spreji: 100 ml/L (10%). Při plnění
nakloňte otvor lahve s rozprašovačem směrem ke zdi,
abyste zabránili pěnění a zasažení očí.
• Při osvěžování tkanin včetně koberců, rohoží atd.:
Rovnoměrně nastříkejte táhlým pohybem, aby se
tkaniny mírně navlhčily. Nechte uschnout.
• Při osvěžování vzduchu: Nastříkejte směrem nahoru
do vzduchu kolujícího v místnosti. Ve velkých
místnostech nastříkejte úměrně více.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Prostředek
spotřebujte během 1 měsíce. Před novým plněním vylijte
z lahve s rozprašovačem veškerý zbývající prostředek.
Nepoužívejte neředěné nebo ředěné jinými způsoby.

• Na tkaniny, včetně těch, které se
obtížně perou, jako jsou například
koberce, nábytek, čalounění,
ložní prádlo, koupelnové závěsy
a mnoho dalšího.
• K osvěžení místností, kde se kouří.
• Lze použít také k osvěžení
vzduchu.
• K osvěžení vzduchu v místnostech
bez koberců vyzkoušejte Ambipur
v aerosolu. Do velmi malých
prostor zkuste umístit Ambipur
osvěžovač malých prostorů.

• Nepoužívejte na tkaniny,
které nejsou vhodné pro
kontakt s vodou, a tkaniny,
na kterých voda zanechává
skvrny, včetně hedvábí,
semiše a kůže.
• V případě pochybností
prostředek vždy nejprve
vyzkoušejte na malé skryté
ploše.

Každá zkušenost se počítá.™

