
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Od známej značky Mr. Proper
• Prináša hodnotu a výsledky, ktorým 

dôverujú profesionáli aj ich hostia 

• Účinne plní 2 úlohy: odstraňuje vodný kameň, 
odstraňuje mydlové usadeniny/telesné nečistoty

• Ľahko sa používa vďaka farebnému kódovaniu, 
číslovaniu a ikonkám bez textových popisov

• Jedna fľaša poskytne až 66 sprejov   
(600 ml) pre bežné čistenie 

• Rýchlo odstraňuje mydlové         
usadeniny/telesné nečistoty a každodenný 
nános vodného kameňa

• Vhodný k odstraňovaniu usadenín a 
nečistôt z toaletných mís a pisoárov

• Zanecháva sviežu príjemnú vôňu
• Povrchy zanecháva lesklé 

Čistenie kúpeľní, vrátane toaliet 

C3 – Koncentrovaný prostriedok na 
čistenie kúpeľne 

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte Mr. Proper Professional systém

Vaši hostia budú spokojní

Čistota vám môže pomôcť vylepšiť hodnotenie
a recenzie a zvýšiť návštevnosť. 

Minimalizujte svoje celkové 
prevádzkové náklady 

100

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

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. 

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. 

Každá skúsenosť sa počíta.™



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

• C3 na rozdiel od mnohých iných kyslých 
kúpeľňových čistiacich prostriedkov nielen 
odstraňuje vodný kameň a zabraňuje jeho 
usadzovaniu, ale vďaka jedinečnému systému 
povrchovo aktívnych látok tiež účinne bojuje s 
mastnými mydlovými usadeninami

• Jeho zloženie tak môže byť skutočne účinné na 
mydlové usadeniny i vodný kameň

Jedinečné vyvážené zloženie

Každá zkušenost se počítá.™

Návod na použití a dávkování

Technický popis Bezpečnostné pokyny!

Kde nepoužívat
• Zabráňte dlhšiemu kontaktu s hliníkom a nerezovou oceľou
• Nepoužívajte na mramorové a žulové povrchy alebo akékoľvek iné povrchy citlivé na 

kyseliny. V prípade pochybností prostriedok vždy najskôr vyskúšajte na malej skrytej 
ploche

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

Riedenie pri použití v spreji: 

• Bežné čistenie: 50 ml / L (5%). Nastriekajte dôkladne na celý povrch tak, aby ho sprej celý pokryl. Opláchnite a utrite suchou alebo vlhkou handričkou
• Dôkladné čistenie: 100 ml / L (10%). Nastriekajte na povrch a pred utieraním nechajte 5 minút pôsobiť. Pri silnom znečistení vyčistite. 

Pri plnení nakloňte otvor fľaše s rozprašovačom smerom k stene, aby ste zabránili peneniu a zasiahnutiu očí Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. 
Pred novým plnením vylejte z fľaše s rozprašovačom všetok zvyšný prostriedok. Nepoužívajte neriedené alebo riedené inými spôsobmi. 

• Kód EAN:  8001090699183
• Vzhľad:  Číra tekutina
• Vôňa:  Príjemná (parfumovaná)
• pH (neriedený stav): 2,2
• Hustota:   1016g/L
• Rozpustnosť vo vode: Vysoká
• Balenie:  2 L nádoba
Dodáva sa s prázdnymi rozprašovacími fľašami (600 ml) 

• Odporúča sa na bežné kúpeľňové povrchy, vrátane 
podláh, dlaždíc, umývadiel, spŕch, vaní, toaliet, 
vodovodných kohútikov, drezov a armatúr

0
kyseliny

kyslejšie kyseliny
zásady

zásaditejšie zásady

ne
ut

rá
ln

e

84 122 106 141 95 133 117

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

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.

Kde používať

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. 


