
Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Ověřená kvalita značky Mr. Proper.

• Produkt je připravený k okamžitému 
použití

• Není třeba oplachovat.

• Vysoce účinné výsledky čištění   
sanitárního znečištění, jako jsou zbytky 
mýdla, vodní kámen a mastnota.

• Předchází usazování vodního   
kamene, mýdlového povlaku a  
zaschlých kapek vody.

• Dlouhotrvající lesk a svěží vůně.

Vaši hosté budou spokojení

Čistota má prokazatelně přímý dopad
na hodnocení a recenze a pomůže vám
generovat větší byznys.

Minimalizujte své celkové 
provozní náklady
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Mr. Proper Professional multifunkční čistič 
koupelen a toalet předchází usazování 
vodního kamene, což pomáhá snižovat 
dobu strávenou hloubkovým čištěním 
koupelen – šetří vodu a spotřebu 
chemických přípravků.

Pečujte o své zaměstnance

Technologie Mr. Proper pro čištění koupelen 
předchází usazování vodního kamene, což 
zaměstnancům usnadňuje práci a snižuje 
frekvenci hloubkového úklidu.
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Víceúčelový čisticí prostředek 
na sanitární zařízení

K použití pro každodenní čištění povrchů v koupelnách a na 
toaletách.

Použijte Mr. Proper Professional... pro skvělé výsledky v podnikání

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný



Okénko výzkumu a vývoje

Technické informace

Kde používat

Návod na použití a dávkování

Kde nepoužívat

Technický popis Bezpečnostní Instrukce!

• Účinný prostředek pro každodenní čištění a prevenci 
usazování vodního kamene na površích koupelen a 
toalet, jako jsou podlahy, obklady, mísy, sprchy, vany, 
toalety, baterie, dřezy a pevné příslušenství.

• Lze bezpečně používat na nejběžnější povrchy v 
koupelně, jako je porcelán, sklolaminát, keramika, 
plast, chrom a nerez.

• Nepoužívejte na mramor či přírodní kámen, smalt  
starší 10 let, koberce a čalounění.

• Zabraňte dlouhodobému působení na plasty, hliník a 
nerezovou ocel.

• V případě pochybností prostředek nejprve vyzkoušejte na 
malé skryté ploše.

Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli a 
pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chemického 
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 dos-
tupné online na naší webové stránce www.pgregdoc.com anebo mohou být
poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

• Kód EAN:             8001841524641
• Vzhled:  Čirá tekutina
• Vůně:  Příjemná (parfemovaná)
• pH (neředěný stav): 3,6
• Hustota:  1,01 g/ml
• Rozpustnost ve vodě: Vysoká

Multifunkční čistič koupelen a toalet obsahuje trojitou 
technologii čištění, která účinně čistí.

Systém povrchově 
aktivních látek 

odstraňuje
mastné zbytky 

mýdlového povlaku 
usazené na povrchu.

Kyselé pH složení pomáhá 
předcházet usazování 
vodního kamene při 

každém použití.

A účinný systém 
polymerů pomáhá 

odstraňovat z povrchu 
zaschlé kapky vody a 

přináší dlouhotrvající lesk.
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Ředění:
• Použití v kbelíku na čištění podlah: Dávka 60 ml (2 uzávěry nebo 2 dávky pumpičky) do 5 l vody. Není třeba oplachovat.   

Použití v kbelíku na čištění sanitárních povrchů: Dávka 120–240 ml (4 až 8 uzávěrů nebo dávek pumpičkou) do 1 L vody.   
Není třeba oplachovat.

Použití v neředěném stavu: 
• Aplikujte na povrch a otřete suchým nebo čistým vlhkým hadříkem. 
• Při větším znečištění: před setřením nechte působit 5 minut. Nikdy nenechávejte přípravek na povrchu více než 10 minut.


