
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

každá skúsenosť sa počíta.™

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Mr. Proper Professional.

• Od výrobcov produktov Mr. Proper.
• Výrobok, ktorý bol vyvinutý špeciálne 

pre profesionálne použitie.

• Možno použiť v zriedenej alebo  
nezriedenej forme.

• Pri použití zriedeného produktu nie je  
potrebné opätovné oplachovanie.

• Učinný pri všetkých stupňoch tvrdosti vody.
• Vhodný aj na použitie v automatických  

strojoch na čistenie podláh.

• Efektívny pri čistení a odstraňovaní 
mastnoty a iných nečistôt.

• Zanecháva dlhotrvajúci lesk  
a príjemnú, sviežu vôňu citrónu.

• Jedna 5L fľaša sa rovná 83 vedrám. 

Vaši hostia budú spokojní.
Čistota má priamy vplyv na Vaše hodnote-
nia a referencie, ktoré následne vplývajú na 
Váš rast v podnikaní.

Minimalizujte svoje celkové
prevádzkové náklady

100

Mr. Proper môže byť použitý na rôzne dru-
hy povrchov, čo Vám pomôže ušetriť čas, 
pretože rovnaký prostriedok možno použiť 
na všetky druhy umývateľných tvrdých 
povrchov.

Dbajte o svojich zamestnancov

Mr. Proper pomôže ušetriť čas aj Vašim 
zamestnancom, ktorí môžu používať iba 
jeden produkt na všetky umývateľné 
povchy. Zároveň nie je nutné používať nie-
koľko iných druhov čistiach prostriedkov.

5L 

Mr. Proper  
Professional - Citrón

Univerzálny čistiaci prostriedok vhodný na všetky druhy  
umývateľných tvrdých povrchov a podláh.



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Mr. Proper Professional obsahuje inovatívnu 
technológiu pre dosiahnutie účinného  
odstraňovania nečistôt z povrchov.

každá skúsenosť sa počíta.™

Čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje systém s viacerými povrchovo aktívnymi látkami, 
ktoré prenikajú pod nečistoty, nadvihnú ich a odstránia z povrchu.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Technický popis Bezpečnostné opatrenia!

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: 5410076817283
• Popis:  farebná kvapalina
• Vôňa:  parfumovaný (vôňa citrónu)
• PH (neriedený):  10,3
• Hustota:  1,01 g/ml
• Rozpustnosť:  Vysoká

Kde produkt používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde produkt nepoužívať

• Je účinný na čistenie podláh, kuchynských povrchov, 
umývacích plôch a iných interiérových povrchov.

• Je vhodný na bezpečné použitie pri väčšine 
umývateľných povrchov ako keramika, prírodný 
kameň, mramor, linoleum.

• Zabráňte dlhodobému kontaktu s nerezovými, hliníkovými 
alebo lakovanými povrchmi.

• Nepoužívajte na porózne povrchy.
• Ak máte akékoľvek pochybnosti, otestujte produkt na 

malom mieste, ktoré nie je veľmi viditeľné.

Riedenie:
• Použitie vo vedre: dávka 60ml (2 odmerky alebo 2 

dávky pomocou pumpy/pumpičky) do 5L vody. Nie je 
potrebné oplachovanie.

• Stroj na umývanie podláh (2 nádrže): Použite do  60 
ml v   5L vody (2 odmerky alebo 2 dávky pomocou 
pumpy). Nie je potrebné oplachovanie.

• Stroj na umývanie podláh: (1 nádrž) Znížte dávku na 
0,3% (1/2 odmerky  do 5L vody). Nie je potrebné 
oplachovanie.

Bez riedenia:
• Pri vysokom znečistení je potrebné naniesť produkt 

priamo na znečistené miesto, nechať pôsobiť 1-2 min.  
a opláchnuť.


