Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

C2 – Koncentrovaný viacúčelový čistiaci
prostriedok a čistič skla
Čistenie umývateľných povrchov v interiéri, vrátane
zrkadiel / skla

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Mr. Proper Professional systém

Bezpečný
•
•
•

Od známej značky Mr. Proper
Prináša hodnotu a výsledky, ktorým
dôverujú profesionáli aj ich hostia
Akreditovaný známkou Solar Impulse
Efficient

Jednoduchý
•

Účinne plní 2 úlohy: čistí rôzne povrchy 		
a čistí sklo
• Ľahko sa používa vďaka farebnému kódovaniu,
číslovaniu a ikonkám bez textových popisov
• Jedna fľaša poskytne až 50 sprejov 		
(600 ml)

Účinný
•
•
•
•
•

Rýchlo odstraňuje mastné škvrny 		
a odtlačky prstov
Zanecháva žiarivý lesk na zrkadlách a
iných sklenených povrchoch
Zanecháva príjemnú vôňu
Nie je nutné oplachovať
Neobsahuje čpavok

Vaši hostia budú spokojní
Čistota vám môže pomôcť vylepšiť hodnotenie
a recenzie a zvýšiť návštevnosť.
100

Minimalizujte svoje celkové
prevádzkové náklady

Systém Mr. Proper Professional pomáha rýchlo
dosahovať skvelé výsledky. Vždy presné dávkovanie
z dávkovačov pripevnených na stene pomáha
kontrolovať prevádzkové náklady.

Prispejte k trvalo udržateľnému
rozvoju
K dispozícii sú opakovane naplniteľné rozprašovacie
fľaše, vďaka ktorým je na rozdiel od produktov
na priame používanie možné obmedzovať
obalový odpad. Dvojlitrové nádoby sa vyrábajú z
recyklovateľného materiálu.

Dbajte o svojich zamestnancov
Používanie systému Mr. Proper Professional sa dá
ľahko naučiť. Dobre sa používa vďaka farebnému
kódovaniu, číslovaniu a ikonkám bez textových 		
popisov.

Každá skúsenosť sa počíta.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Technické informácie
Okienko výskumu a vývoja
•

Účinné zloženie so správnym pomerom
rozpúšťadiel a povrchovo aktívnych látok

•

Týmto spôsobom môže produkt fungovať
ako účinný čistič rôznych povrchov a je
tiež účinný pri čistení zrkadiel/sklenených
povrchov

Technický popis
•
•
•
•
•
•
•

Kód EAN:		
8001090699138
Vzhľad:		
Tekutina
Vôňa:		
Príjemná (parfumovaná)
pH (neriedený stav):
10,65
Hustota:		
1008 g/l
Rozpustnosť vo vode: Vysoká
Balenie:		
2 L nádoba

Dodáva sa s prázdnymi rozprašovacími fľašami (600 ml)

Rozpúšťadlá
Povrchovo aktívne látky

! Bezpečnostné pokyny
Uistite sa, že pred použitím tohto produktu si vaši zamestnanci prečítali
a porozumeli jeho popisu na etikete a vášmu posudku COSHH (posudok 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 ich
môžete získať u vášho distribútora.

Návod na použitie a dávkovanie
Len pre profesionálne použitie. Dávkujte iba pomocou dávkovacieho systému P&G Professional pripevneného na stenu.
•
•
•

Pri použití spreja: 66,6 ml / L (6,66%). Po aplikácii povrch opláchnite. Pri plnení nakloňte otvor fľaše s rozprašovačom smerom k stene, aby ste zabránili
peneniu a zasiahnutiu očí
Bežné čistenie: Nastriekajte na povrch a šúchajte suchou handričkou, kým šmuhy / odtlačky nezmiznú
Sklá a zrkadlá: Ľahko nastriekajte, utrite suchou čistou handričkou. Leštite suchou handričkou, kým šmuhy / odtlačky nezmiznú

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Pred novým plnením vylejte z fľaše s rozprašovačom všetok zvyšný prostriedok. Nepoužívajte neriedené alebo
riedené inými spôsobmi.
Symboly nebezpečnosti platné pre koncentrovaný produkt. Pri riedení v pomere 6,66% je tento roztok klasifikovaný ako bezpečný, neradia sa k nemu
žiadne piktogramy nebezpečnosti.

Kde používať
• Bezpečný pri čistení väčšiny umývateľných povrchov v
interiéri, vrátane skiel a zrkadiel
• Vhodný na čistenie plôch s častým kontaktom, ako sú
stoly, pracovné stoličky, telefóny, diaľkové ovládače a
kľučky od dverí

Kde nepoužívať
• Môže dôjsť k poškodeniu niektorých typov hliníka. Na hliníkových plochách a
plochách ošetrených voskom alebo náterom prípravok pred použitím najprv otestujte
na malom nenápadnom mieste
• Nie je vhodný pre povrchy prichádzajúce do styku s potravinami a jedlom
• Na čistenie veľkých sklenených plôch používajte čistič skiel Mr. Proper Professional

! Nebezpečenstvo
Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak je potrebná lekárska pomoc,
majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Nevdychujte pary. Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút
ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte
TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM / lekára. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite
kožu vodou (alebo osprchujte). Odstráňte obsah / nádobu v príslušnom miestnom zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Každá skúsenosť sa počíta.™

