
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

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

Vaši hostia budú spokojní.
Je preukázané, že dokonalá čistota má 
priamy vplyv na hodnotenie a referencie, 
ktoré následne na to zvyšujú Vaše zisky v 
podnikaní.

Optimalizujte svoje prevádzkové 
náklady

100

Mr. Proper P&G ProfiLine zabraňuje 
nahromaďovaniu usadenín, čo môže 
napomôcť znížovať dobu strávenú 
hĺbkovým čistením kúpeľní, ušetrí spot-
rebu vody a chemikálií, čo Vám pomôže 
znižovať celkové prevádzkové náklady.

Starajte sa o svojich  
zamestnancov

Mr. Proper P&G ProfiLine technológie 
čistenia zabraňujú tvorbe vodného kameňa 
a tým znižujú frekvenciu hĺbkového 
čistenia, čím šetríte úsilie Vašich zamest-
nancov pri opätovnom hľbkovom čistení.

every experience counts.™

Hygienický viacúčelový čistiaci prostriedok

Mr. Proper P&G ProfiLine 
multifunkčný čistič 750ml

Sprej pripravený na každodenné použitie na čistenie 
umývateľných / hygienických povrchov.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

•	 Obsahuje čistiace prísady, ktoré sú 
pre Vašich zamestnancov bezpečné a 
zároveň dosahuje skvelé výsledky pri 
čistení

•	 Navrhnutý s ohľadom na potreby profe-
sionálov

•	 Je pripravený vo forme spreja na okamžité 
použitie

•	 Nie je potrebné  oplachovanie

•	 Vysoko účinné výsledky čistenia hygien-
ických nečistôt ako sú zvyšky mydla, 
usadeniny a telesné výlučky

•	 Zabezpečuje dlhotrvajúci výsledok 
čistenia

•	 Zanecháva dlhotrvajúci lesk a príjemnú 
vôňu

•	 Zabraňuje vytváraniu vodného kameňa, 
mydlových usadenín a vodoznaku



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

every experience counts.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kde ho používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde ho nepoužívať

Technický popis Bezpečnostné opatrenia!

•	 Vhodné na každodenné čistenie, zaisťuje prevenciu 
tvorby vodného kameňa na umývateľných povr-
choch ako sú podlahy, dlaždice, umývadlá, sprchy, 
toalety, vodovodné kohútiky, umývadlá a armatúry.

•	 Bezpečný pre použitie na najbežnejšie povrchy v 
kúpeľniach ako je porcelán, sklolaminát, keramika, 
plast, chróm a nehrdzavejúca oceľ.

•	 Nepoužívajte na mramor alebo prírodný kameň,  smalt 
starší ako 10 rokov, koberce a čalúnenie.

•	 Zabráňte dlhodobému kontaktu s plastom, hliníkom a 
nehrdzavejúcou oceľou.

•	 Ak máte akékoľvek pochybnosti otestujte produkt na 
malom neviditeľnom mieste.

•	 Bez riedenia - výrobok je pripravený na okamžité použitie.
•	 Všeobecné čistenie: Nastriekajte prípravok na celý povrch a následne na to ho utrite suchou alebo vlhkou handričkou.
•	 Pri väčšom znečistení : Nechajte prípravok pôsobiť 5 minút a až potom ho utrite suchou alebo vlhkou handričkou. 

Produkt nikdy nenechávajte pôsobiť dlhšie ako 10 minút.

Uistite sa, že si Vaši zamestnanci pred použitím tohto produktu prečítali a pocho-
pili 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 vyhláse-
nia, 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.

•	 EAN kód:  8001841110462
•	 Popis:  Bezfarebná tekutina
•	 Vôňa:  Prijemná vôňa
•	 PH (neriedený): 3,0
•	 Hustota: 1,042 g/ml
•	 Rozpustnosť vo vode: Vysoká

Mr. Proper P&G ProfiLine sprej obsahuje trojkombináciu 
účinnej technológie pre efektívne čistenie kúpeľní a toaliet.

Systém technológie 
povrchovo aktívnych 

látok odstraňuje 
mastné usadeniny, 

ktoré sa vytvárajú na 
povrchu.

Medzitým kyslá pH formula 
napomáha predchádzať 
tvorbe vodného kameňa 

pri každom použití.

Nakoniec účinný systém 
polymérov vytvorí na povr-
chu neviditeľnú fóliu, ktorá 
zaisťuje dlhotrvajúci lesk.


