
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Používejte Mr. Proper Professional ...a dosáhněte výjimečného profesionálního výsledku

Uspokojte své hosty

Je prokázáno, že čistota má přímý dopad 
na hodnocení a recenze a pomůže Vám 
zvýšit tržby.

Minimalizujte své celkové 
provozní náklady

100

Univerzální dezinfekční čisticí prostředek 
lze použít na mnoho různých povrchů. 
Jeden a tentýž roztok můžete použít na 
všechny omyvatelné pevné povrchy, umýt 
je i dezinfikovat zároveň a ušetřit si tak 
spoustu času.

Starejte se o své zaměstnance

Univerzální dezinfekční čisticí prostředek 
pomůže Vašim zaměstnancům ušetřit čas, 
protože jeden roztok lze použít na čištění 
a dezinfekci všech omyvatelných povrchů. 
Odpadá tak nutnost mít stále po ruce 
několik různých produktů.

Každá zkušenost se počítá.TM

Bezpečný
• V ověřené kvalitě značky Mr. Proper
• Vyvinuto speciálně pro profesionální 

použití
• Dezinfikuje v souladu s evropskými   

normami: EN 1276, EN 13697, 
EN14476

Jednoduchý
• Účinný při jakékoliv tvrdosti vody
• Vhodný pro použití v podlahových mycích 

strojích
• Lze použít koncentrovaný či naředěný
• Po použití v naředěném stavu není nutné 

oplachovat

Účinný
• Účinně odstraňuje mastnotu a sypké 

nečistoty
• Zanechává dlouhotrvající lesk
• Zanechává příjemnou svěží vůni
• Z jednoho 5l balení připravíte až     

100 kbelíků mycího roztoku

Univerzální dezinfekční čisticí 
prostředek

Univerzální dezinfekční čisticí prostředek určený k mytí a dezinfekci 
veškerých omyvatelných tvrdých povrchů a podlah. Hubí 99,99 % 
koronavirů a bakterií, je testován na SARS-CoV-2 v externí laboratoři*.

Objem 5 l – Citron

*Koronavirus (SARS-CoV-2) a obalené viry dle normy EN 14476 za 5 minut, 
bakterie dle normy EN 1276 / EN 13697 za 5 minut.



Okénko výzkumu a vývoje

Technické informace

Mr. Proper Professional obsahuje inovativní technologii na účinné 
odstraňování mastnoty z povrchů a hubení mikroorganismů.

Každá zkušenost se počítá.TM

Kde používat

Dávkování a použití

Kde nepoužívat

Technický popis Bezpečnostní pokyny!

• Vhodný na mytí podlah, kuchyňských pracovních 
ploch, koupelnových povrchů a dalších interiérových 
povrchů.

• Lze bezpečně použít na většině omyvatelných    
povrchů.

• Zamezte delšímu působení na nerezové, hliníkové,       
barvené nebo lakované povrchy.

• Nepoužívejte na porézní či poškozené povrchy. 
• Máte-li pochybnosti, nejdříve produkt otestujte na malé, 

skryté části povrchu.

Ujistěte se, že před použitím tohoto produktu si Vaši zaměstnanci přečetli 
a porozuměli jeho popisu na etiketě a Vašemu posudku COSHH (posudek 
chemického rizika v EU). Na etiketě se nachází návod k použití a jak na 
etiketě, tak i na bezpečnostním listu, jsou uvedeny výstražná upozornění, 
bezpečnostní prohlášení, postupy první pomoci a informace o skladování. 
Bezpečnostní listy jsou dostupné online na naší webové stránce 
www.pgregdoc.com, nebo je můžete získat u Vašeho distributora.

• EAN kód:  8006540152379
• Vzhled:  Zbarvená tekutina
• Aroma:  Příjemné (citronová vůně)
• pH (koncentrát):  11.1
• Hustota:  1.01 g/ml
• Rozpustnost ve vodě:  Vysoká

Mytí: 
Dávkujte 50 ml (1 %) na 5 l vody 
(2 víčka nebo 2 dávky z 25ml 
pumpičky)

Dezinfekce a ochrana před bakteriemi a viry:
Dávkujte 150 ml (3 %) na 5 l vody (6 víček nebo 
3 dávky z 50ml pumpičky / 6 dávek z 25ml 
pumpičky)

Použití v přístrojích:
Mytí:
50 ml / 5 l (1 %), teplá voda
Dezinfekce:
150 ml / 5 l (3 %), teplá voda

Technologie vhodná pro 
použití na různých typech 
povrchů proniká špínou a 
mastnotou, narušuje ji a 

odstraňuje z povrchu, čímž 
zajišťuje skvělé čisticí účinky.

Přídavek kvartérního 
amoniového kationtu 

zajišťuje efektivní 
dezinfekci povrchů.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.


