
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Mr. Proper Professional.

• Od výrobcov produktov Mr. Proper.
• Určený na profesionálne použitie.

• Produkt je pripravený na okamžité
• použitie.
• Pre pohodlnejšiu aplikáciu sa produkt 

dodáva vo fľaši ergonomického tvaru.

• Odstraňuje usadeniny, kaly a vodný 
kameň z toaliet a pisoárov. 

• Zaistí dlhotrvajúcu hygienickú čistotu.
• Zaistí dlhotrvajúci lesk a sviežu vôňu.
• Kyslé pH napomáha predchádzať 

tvorbe vodného kameňa.

Vaši hostia budú spokojní

Čistota má priamy vplyv na Vaše hodnotenia
a referencie, ktoré následne vplývajú na Váš
rast v podnikaní.

Minimalizujte svoje celkové
prevádzkové náklady

100

Mr. Proper Professional zabraňuje tvorbe
vodného kameňa, čo z dlhodobého hľadiska
znižuje čas, ktorý strávite hĺbkovým čistením
toaliet, znižuje náklady za vodu a ostatné
chemické prípravky.

Dbajte o svojich zamestnancov

Mr Proper Professional na čistenie toaliet 
obsahuje vysoko účinné zloženie, ktoré 
pomáha predchádzať tvorbe vodného 
kameňa, čím znižuje potrebu opakovaného 
hĺbkového čistenia, a tak šetrí námahu 
Vašich zamestnancov.

Každá skúsenosť sa počíta.™

Mr. Proper Professional
na čistenie toaliet

Tekutý hygienický čistiaci prostriedok na toalety
a pisoáre – pripravený na okamžité použitie.

750 ml



Technický popis 

• EAN kód: 8001841629933
• Popis:  bezfarebná kvapalina
• Vôňa: parfumovaný
• pH (neriedený):  2,2
• Hustota:  1,038 g/ml
• Rozpustnosť:  vysoká

Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie 

Mr. Proper Professional na čistenie toaliet
odstraňuje aj veľmi odolné usadeniny.

Mr. Proper na čistenie
toaliet a pisoárov

odstraňuje aj velmi
silné usadeniny.

Kyslá pH formula
napomáha predchádzať
tvorbe vodného kameňa

pri každom použití.

Zatiaľ čo účinný systém
polymérov vytvára na
povrchu neviditeľnú

ochrannú vrstvu, ktorá
zaisťuje dlhotrvajúci lesk. 

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

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 prostredníctvom Vášho distribútora.

Kde produkt používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde produkt nepoužívať

• Pre pravidelné čistenie toaliet a pisoárov.
• Je bezbečný pre použitie na povrchoch odolným voči 

kyselinám, ako je porcelán, plast a keramika. 

• Zabráňte dlhodobému kontaktu s lakovanými alebo 
leštenými povrchmi, hliníkom, mramorom.

• Nepoužívať na toalety, ktoré boli farbené, prípadne 
sú staršie ako 190 rokov, alebo ak ide o poškodený 
porcelán.

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

• Výrobok je pripravený pre okamžité použitie.

• Na pravidelné čistenie: Vypláchnite toaletu, naneste produkt pod okraj záchodovej misy, nechajte pôsobiť minimálne 5 
minút , umyte kefou a spláchnite.

• Odolné škvrny: Nechajte pôsobiť 15 minút, potom dôkladne toaletu vyčistite kefou a spláchnite.

• Produkt je určený iba na čistenie toaliet a pisoárov. V prípade, že sa produkt dostane na iný povrch opláchnite ho 
okamžite väčším množstvom čistej vody.

• Nenechajte produkt zaschnúť a pôsobiť cez noc!

Každá skúsenosť sa počíta.™


