
PROFESIONÁLNÍ ÚKLID

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá zkušenost se počítá.™

 POKYNY K POUŽITÍ PRO ÚKLID A DEZINFEKCI

Mr. Proper Professional 
Univerzální dezinfekční 
čisticí prostředek 5L
Likviduje 99,99 % virů a bakterií, 
testován na SARS-CoV-2*

 HLAVNÍ VÝHODY

• Účinný na mastnotu a nečistoty
• Likviduje 99,99 % bakterií a virů*
• Zanechává dlouhotrvající lesk
• Zanechává svěží příjemnou vůni
• Lze používat ředěný či neředěný, je vhodný pro stroje na mytí podlah
• HACCP, bezpečný pro styk s potravinami

Zameťte / 
vysajte celou 
plochu, která 
se bude čistit.

1

Rozmístěte 
stojany s 
varováním 
"Pozor, mokrá 
podlaha."

2

Odměřte 
dávku 
přípravku 
do kbelíku a 
podle návodu 
přidejte vodu.

3

Ponořte 
hlavu mopu 
do kbelíku 
a pohybujte 
jí nahoru a 
dolů, dokud 
se důkladně 
nenamočí.

4

Hlavu mopu 
vyždímejte 
tak, abyste  
z ní odstranili 
co nejvíce 
roztoku.

5

Plochu  
vytírejte 
krouživým 
pohybem ve 
tvaru osmičky.

6

Jakmile začne 
být roztok 
v kbelíku 
špinavý, 
vyměňte jej. 
Po dokončení 
úklidu roztok 
vylijte.

7

Pro účely dezinfekce 
nechte působit 5 
minut. Počkejte až 
bude podlaha zcela 
suchá a teprve pak 
odstraňte stojany   
s varováním.

8



!  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
• Účinný prostředek na čištění podlah, kuchyňských 

pracovních povrchů, povrchů v umývárnách a jiných 
vnitřních povrchů

• Bezpečný při použití na většinu omyvatelných 
povrchů

 KDE NEPOUŽÍVAT
• Zamezte delšímu kontaktu s nerez ocelí, hliníkem, 

barvenými či lakovanými povrchy
• Nepoužívejte na porézní a poškozené povrchy 
• V případě pochybností prostředek nejprve 

vyzkoušejte na malé skryté ploše

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID / MR. PROPER PROFESSIONAL UNIVERZÁLNÍ 
DEZINFEKČNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK 5L

?  NÁVOD NA POUŽITÍ A DÁVKOVÁNÍ
Použití ředěného prostředku:
• Kbelík: dávkujte 60 ml (2 uzávěry nebo 2 dávky z 

pumpičky) na 5 l vody. Není třeba oplachovat
• Stroj na mytí podlah s dvěma nádržkami: Použijte 

až 60 ml na 5 l vody (2 uzávěry nebo 2 dávky z 
pumpičky). Není třeba oplachovat

• Membránové stroje na mytí podlah s jednou 
nádržkou: zřeďte na 0,3 % (půl uzávěru na 5 l vody). 
Není třeba oplachovat

Použití neředěného prostředku:
• Při silném znečištění aplikujte neředěný prostředek, 

nechte 1-2 minuty působit a opláchněte

 UDRŽITELNOST
• Všechny povrchově aktivní látky se rychle a zcela 

rozkládají na neškodné látky, jako je např. CO2 a voda
• Recyklovatelná lahev, nezpůsobuje korozi povrchů, 

neškodí pokožce, neobsahuje bělidla
• Vyrobeno v závodě, který využívá 100% obnovitelné 

zdroje elektřiny, účinný už při nízkých teplotách vody

i  TECHNICKÝ POPIS

EAN code: 8006540152416

Vzhled: Barevná tekutina

Vůně: Příjemná (parfemovaný s vůní citronu)

pH (neředěný): 11.1

Objem: 5L

 DEZINFEKČNÍ TABULKA

TYP NORMA EN DOBA PŮSOBENÍ STAV ŘEDĚNÍ

Bakterie EN1276 5 minut Znečištěné 3%

Bakterie EN1276 30 sekund Čisté 10%

Bakterie EN13697 5 minut Znečištěné 3%

Obalené viry EN14476 30 sekund Čisté 10%

Obalené viry EN14476 5 minut Znečištěné 3%

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

*Pro likvidaci bakterií a obalených virů (včetně koronavirů, SARS-CoV-2 a variací SARS-CoV-2) se při 10% zředění doporučuje 15sekundová kontaktní 
doba a při 3% zředění 5minutová.

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.


