
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Vďaka spoľahlivej kvalite značky 
Mr. Proper.

• Produkt je pripravený na okamžité použitie.
• Nie je potrebné oplachovať.

• Vysokoúčinné výsledky čistenia  
sanitárnych priestorov od zvyškov 
mydla, vodného kameňa a telesného tuku.

• Predchádza usadzovaniu vodného 
kameňa, zvyškov mydla a stôp po vode.

• Zaistí dlhotrvajúci lesk a sviežu vôňu.

Zaručte spokojnosť 
svojich hostí

Je dokázané, že čistota má priamy vplyv
na hodnotenia a recenzie a pomáha
podnikaniu rásť.

Minimalizujte svoje celkové 
prevádzkové náklady
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Riešenia pre kúpeľne od značky Mr. Proper
zabraňujú usadzovaniu vodného kameňa, 
čo vedie k úspore času stráveného 
hĺbkovým čistením priestorov kúpeľne 
a zároveň k úspore vody a k nižšej 
spotrebe chemických prostriedkov.

Myslite na svojich zamestnancov

Technológia čistenia kúpeľní od značky Mr. 
Proper zabraňuje usadzovaniu vodného 
kameňa, čo umožní vašim zamestnancom
menej  časté hĺbkové čistenie kúpeľní. 

Pre výnimočné výsledky v podnikaní... použite Mr. Proper Professional

5 l

Hygienický viacúčelový čistič

K použitiu na každodenné čistenie povrchov v priestoroch  
kúpelní a toaliet.

Každá skúsenosť sa počíta.™



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Kde ho používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde ho nepoužívať

Technický popis Bezpečnostné pokyny!

• Účinný pri každodennom čistení a ako prevencia 
usadzovania vodného kameňa na povrchoch, ako 
sú podlahy, kachličky, výlevky, sprchy, vane, toalety, 
vodovodné kohútiky, umývadlá a batérie.

• Bezpečný na použitie na väčšine bežných povrchov v  
kúpeľni ako porcelán, sklolaminát, keramika, plast, 
chróm a nehrdzavejúca oceľ.

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

• Zabráňte dlhodobému pôsobeniu na plast, hliník 
a nehrdzavejúcu oceľ.

• Ak máte pochybnosti, prostriedok najprv otestujte na 
malej nenápadnej ploche.

Riedenie:
• Použitie na čistenie podláh: Dávka 60 ml (2 vrchnáky alebo 2 streknutia pumpičkou) na 5 l vody. Nie je potrebné oplachovať.
• Použitie na čistenie sanitárnych povrchov: Dávka 120 – 240 ml (4 až 8 vrchnákov alebo streknutí pumpičkou) na 1 l vody.   

Nie je potrebné oplachovať.
Neriedené použitie:: 
• Aplikujte na povrch a utrite čistou suchou alebo vlhkou handričkou.
• V prípade odolnejšej nečistoty nechajte pôsobiť 5 minút a potom utrite. Nikdy nenechávajte prípravok pôsobiť na povrch   

dlhšie ako 10 minút.

Ubezpečte sa, že si vaši zamestnanci pred použitím tohto výrobku prečítali a 
pochopili etiketu výrobku a kartu bezpečnostných údajov. Na etikete sa nachádza 
návod na použitie, na etikete aj karte bezpečnostných údajov sú uvedené 
výstražné upozornenia, bezpečnostné vyhlásenia, postup pri poskytovaní prvej 
pomoci a informácie o skladovaní. Karty bezpečnostných údajov sa nachádzajú 
v našom centre KBÚ (www.pgregdoc.com) alebo vám môžu byť poskytnuté 
prostredníctvom Vášho distribútora.

• EAN kód:                        8001841524641 
• Vzhľad:  Číra tekutina
• Vôňa:  Príjemná (parfumovaná)
• pH (neriedený):  3,6
• Hustota:  1,01 g/ml
• Rozpustnosť vo vode: Vysoká

Multifunkčný čistič kúpelní a toaliet Mr. Proper kombinuje tech-
nológie s trojitým účinkom na dosiahnutie účinnej čistoty.

Technológia 
povrchovo aktívnych 

látok rozpúšťa mastné
stopy po zvyškoch 

mydla, ktoré sa 
usadzujú na povrchoch.

Zatiaľ čo kyslé pH jeho 
zloženia pomáha 

zabraňovať usadzovaniu 
vodného kameňa 

po každom použití.

Účinný systém 
polymérov navyše bráni 
usadzovaniu vody na 

povrchu, čím mu dodáva 
dlhotrvajúci lesk.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta.™


