
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Mr. Proper P&G ProfiLine.

Vaši hostia budú spokojní.
Čistota má priamy vplyv na Vaše 
hodnotenia a referencie, ktoré náslene 
vplývajú na Váš rast v podnikaní.

Minimalizujte svoje celkové
prevádzkové náklady

100

Mr. Proper P&G ProfiLine na sklo Vám 
pomôže ušetriť prevádzkové náklady, 
pretože účinná formula, ktorú obsahuje 
zabezpečuje, aby povrchy zostali čisté  
a lesklé už po prvom použití.

Dbajte o svojich zamestnancov

Mr. Proper P&G ProfiLine na sklo šetrí 
námahu Vašich zamestnancov tým, že už 
viac nemusia opakovane umývať a leštiť 
sklenené povrchy.

každá skúsenosť sa počíta.™

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Obsahuje čistiace prísady, ktoré sú pre 
Vašich zamestnancov bezpečné a pri 
čistení zaisťuje výnimočné výsledky.

• Určený pre profesionálne použitie.

• Produkt je pripravený na okamžité použitie
• Rýchloschnúci.
• Povrchy zanecháva čisté, bez šmúh a nie je 

potrebné dodatočné oplachovanie.

• Jednoduchý a účinný prostriedok na 
čistenie sklenených povrchov – okná, 
zrkadlá, sklenené panely, TV, monitory 
a iné druhy sklenených porvrchov.

• Ľahko odstraňuje  nečistoty, mastnotu 
a odtlačky prstov.

750 ml

Mr. Proper  
P&G ProfiLine na sklo

Čistiaci prostriedok vo forme spreju určený na okamžité  
a jednoduché čistenie sklenených a lesklých povrchov.



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

každá skúsenosť sa počíta.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kde produkt používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde produkt nepoužívať 

Technický popis Bezpečnostné opatrenia!

• Odporúčaný na čistenie sklenených povrchov – 
okná, zrkadlá, sklenené panely, TV a monitory a na 
ostatné sklenené povrchy.

• Nepoužívať na maľované, leštené alebo lakované pov-
rchy.

• Ak máte akékoľvek pochybnosti, otestujte produkt na 
malom mieste, ktoré nie je veľmi viditeľné.

Neriedený prostriedok

• Všeobecné čistenie: nastriekajte prípravok na  povrch, ktorý si želáte vyčistiť.

• Následne ho utrite suchou a čistou handričkou.

Uistite sa, že si Vaši zamestnanci pred použitím tohto produktu prečítali a pochopili 
etiketu výrobku a Vaše hodnotenie COSHH (hodnotenie chemického rizika v EÚ).  Na 
etikete sa nachádza návod na použitie a ako na etikete, tak aj na karte bezpečnostných 
údajov sa uvádzajú výstražné upozornenia, bezpečnostné vyhlásenia, postupy prvej 
pomoci a informácie o skladovaní. Karty bezpečnostných údajov sú dostupné online na 
našej webovej stránke www.pgregdoc.com alebo môžu byť poskytnuté prostredníct-
vom Vášho distribútora.

• EAN kód:  4015600561826
• Popis:  farebná kvapalina
• Vôňa:  prijemná vôňa
• pH (neriedený): 9,5
• Hustota: 0,995 g/ml
• Rozpustnosť: vysoká

Mr. Proper P&G ProfiLine na sklo obsahuje kombináciu technológií, 
ktoré jednoducho odstraňujú nečistoty mastné odtlačky  
a zanechávajú povrchy lesklé a bez šmúh.

Systém povrchovo 
aktívnych látok 

odstraňuje nečistoty 
a mastné škvrny, 

ktoré sa vytvárajú na 
povrchu.

Špeciálne vyvinuté zloženie 
rozpúšťadiel a účinných 
technológií zabezpečuje 
rýchle schnutie a lesk.

Umožňuje rýchle  
a jednoduché čistenie, 

ktoré zabezpečuje lesklé 
povrchy bez povlaku.


