
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Skutočne eliminuje pachy a osviežuje vzduch 

C4 – Koncentrovaný osviežovač textílií 
a vzduchu 

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.™

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

• Od výrobcov značky Ambipur
• Prináša hodnotu a výsledky, ktorým 

dôverujú profesionáli aj ich hostia 

• Možno používať na textílie aj na osvieženie 
vzduchu

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

• Jedna fľaša poskytne až 33 sprejov  
(600 ml) 

• Účinne eliminuje pachy z textílií   
a čalúnenia

• Zanecháva jemnú, príjemnú    
a dlhotrvajúcu sviežu vôňu

• Zaistite spokojnosť svojich klientov
• Nepoškodzuje ozónovú vrstvu a je 

ekologický 



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

• Zápach sa drží vo vzduchu, ale aj na textíliách (na 

nábytku, kobercoch, čalúnení, posteľnej bielizni, 

sprchových závesoch atď.)

• Zloženie prostriedku Ambipur kombinuje viac 

technológií eliminácie zápachu, takže C4 dokáže 

účinne eliminovať rad pachov

• Zachytáva pachy, uzavrie ich vo vnútri molekúl a 

navždy ich odstraňuje. Prostriedky neutralizujúce 

zápach používajú prirodzené pufre, ktoré vyrovnávajú 

pH pachových molekúl. Tie sú potom bez zápachu. 

Vyvážený parfém nakoniec zanecháva na textílii jemnú 

sviežu vôňu

Skutočná eliminácia zápachu, nie jeho maskovanie 

Návod na použitie a dávkovanie

Kde nepoužívať

Technický popis Bezpečnostné pokyny!

• Na tkaniny, vrátane tých, ktoré sa 
ťažko perú, ako sú napríklad koberce, 
nábytok, čalúnenie, posteľná bielizeň, 
kúpeľňové závesy a mnoho ďalšieho

• K osvieženiu miestností, kde sa fajčí
• Možno použiť aj na osvieženie 

vzduchu
• K osvieženiu vzduchu v miestnostiach 

bez kobercov vyskúšajte Ambipur v 
aerosóle. Do veľmi malých priestorov 
skúste umiestniť Ambipur osviežovač 
malých priestorov

• Nepoužívajte na tkaniny, 
ktoré nie sú vhodné 
pre kontakt s vodou, 
a tkaniny, na ktorých 
voda zanecháva škvrny, 
vrátane hodvábu, semišu 
a kože

• 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: 100 ml / L (10%). Pri 
plnení nakloňte otvor fľaše s rozprašovačom smerom k 
stene, aby ste zabránili peneniu a zasiahnutí očí.
• Pri osviežovaní tkanín vrátane kobercov, rohoží atď.: 

Rovnomerne nastriekajte tiahlym pohybom, aby sa 
tkaniny mierne navlhčili. Nechajte uschnúť.

• Pri osviežovaní vzduchu: Nastriekajte smerom nahor 
do vzduchu kolujúceho v miestnosti. Vo veľkých 
miestnostiach nastriekajte úmerne viac. 

Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Prostriedok 
spotrebujte počas 1 mesiaca. Pred novým plnením vylejte 
z fľaše s rozprašovačom všetok zvyšný prostriedok. 
Nepoužívajte neriedené alebo riedené inými spôsobmi. 

• Kód EAN:  8001090699237
• Vzhľad:  Číra tekutina
• Vôňa:  Príjemná (parfumovaná)
• pH (neriedený stav): neudáva sa
• Hustota:  995g/L
• Rozpustnosť vo vode: Vysoká
• Balenie:  2 L nádoba
Dodáva sa s prázdnymi rozprašovacími fľašami (600 ml) 

Kde používať

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Neutralizuje zápachZachytáva zápach

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.

Každá skúsenosť sa počíta.™


