
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID

 POKYNY K POUŽITÍ PRO ÚKLID

Mr Proper Professional 
čisticí prostředek na 
toaletní mísy
Účinné čištění pro hygienu toaletních 
mís a pisoárů

 HLAVNÍ VÝHODY

• Čistí hygienicky a zároveň důkladně
• Odstraňuje usazeniny, nečistoty a vodní kámen 

z toaletních mís a pisoárů
• Zanechává dlouhotrvající lesk a svěží vůni
• Předchází usazování vodního kamene

Spláchněte toalety 
a pisoáry.
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Nechte působit 
požadovanou 
dobu.
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Vnitřek toaletní 
mísy / pisoáru 
vyčistěte 
záchodovou 
štětkou a 
spláchněte.
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Krouživým 
pohybem naneste 
čisticí prostředek 
na vnitřní část 
toaletní mísy 
nebo pisoáru  
a pod jejich okraj.
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Každá zkušenost se počítá.™



!  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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 výstražné 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.

 KDE POUŽÍVAT
• Na každodenní úklid toalet a pisoárů
• Lze bezpečně používat na povrchy odolné vůči 

kyselinám, jako je porcelán, plast a keramika

 KDE NEPOUŽÍVAT
• Zamezte dlouhodobému kontaktu s barvenými nebo 

leštěnými povrchy, hliníkem a mramorem
• Nepoužívejte na barvený nebo poškozený porcelán
• V případě pochybností prostředek nejprve 

vyzkoušejte na malé skryté ploše

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID / MR PROPER PROFESSIONAL ČISTICÍ 
PROSTŘEDEK NA TOALETNÍ MÍSY

 UDRŽITELNOST
• Všechny povrchově aktivní látky se rychle a zcela 

rozkládají na neškodné látky, jako je např. CO2  
a voda

• Recyklovatelná lahev
• Neobsahuje bělidla
• Vyrobeno v závodě, který využívá 100% obnovitelné 

zdroje elektřiny

i  TECHNICKÝ POPIS

EAN: 8001841629933

Vzhled: Barevná tekutina

Vůně: Parfemovaný

pH (neředěný): 2.2

Objem: 750ml

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá zkušenost se počítá.™


