
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

Pre výnimočné výsledky v podnikaní používajte čistič Mr. Proper Professional.

• Od výrobcov značky Mr. Proper.
• Dezinfikuje v súlade s európskymi
     normami: EN1276, EN13697                         
     a EN14476.
• Pre profesionálne použitie.
• Nekorozívny produkt, recyklovateľná fľaša.

• Čistí viacero druhov povrchov, vrátane skla   
a nehrdzavejúcej ocele.

• Čistenie a dezinfikovanie v jednom produkte.
• Je pripravený na okamžité použitie.
• Po použití produktu, povrchy nie je nutné 

oplachovať. Nezanecháva šmuhy.

• Okná, zrkadlá a iné sklenené povrchy 
(napr. stolové dosky, obrazovky  
a monitory) zanecháva lesklé  
a žiariace čistotou. 

• Zabíja 99.99% obalených vírusov       
a baktérií už za 15 sekúnd.*

Vaši hostia budú spokojní

Čistota má priamy vplyv na Vaše
hodnotenia a referencie, ktoré následne
vplývajú na Váš rast v podnikaní.

Minimalizujte svoje celkové
prevádzkové náklady

100

Mr. Proper Professional v spreji obsahuje
3 benefity v 1 produkte, čím efektívne
pomáha šetriť čas a Vy už nemusíte
používať ďalšie doplnkové čistiace
prostriedky.

Dbajte o svojich zamestnancov

Vďaka 3 benefitom v 1 produkte,
Mr. Proper Professional šetrí čas Vašim
zamestnancom, ktorí už viac nemusia
používať viacero čistiacich prostriedkov
naraz na dosiahnutie rovnakých výsledkov.

Každá skúsenosť sa počíta.™

Mr. Proper Professional dezinfekčný 
viacúčelový čistiaci prostriedok 3v1

Likviduje 99,99 % baktérií a obalených vírusov už za 15 sekúnd.*

Produkt vo forme rozprašovača pripravený na okamžité použitie
a zaisťuje jednoduché dezinfekčné čistenie interiérových povrchov a skla.

*Všetky obalené vírusy podľa normy EN14476 (doba kontaktu 15 sekúnd). 
Baktérie podľa noriem EN1276 (doba kontaktu 15 sekúnd) a EN13697 (doba kontaktu 1 minúta).



Okienko výskumu a vývoja

Technické informácie

Mr. Proper Professional kombinuje technológie
s trojitým účinkom – čistenie, lesk a dezinfekciu,
a to v rámci jedného produktu.

Každá skúsenosť sa počíta.™

Systém povrchovo
aktívnych látok

odstraňuje mastné
škvrny, ktoré sa tvoria

na povrchoch.

Technológia rozpúšťania
mastnoty efektívne

odstráni všetky mastné
škvrny a nezanecháva

žiadne šmuhy.

Súčinnosť amóniových
zlúčenín docieli efektívnu

dezinfekciu čistených
povrchov.

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Kde produkt používať

Návod na použitie a dávkovanie

Kde produkt nepoužívať

Technický popis Bezpečnostné opatrenia!

• Efektívny pri čistení a dezinfekcii väčšiny umývateľných povrchov v 
interiéri, vrátane skla, zrkadiel, nehrdzavujúcej ocele, pracovných 
priestorov, okien a povrchov v kúpeľni/toalete.

• Účinný prostriedok na čistenie mastných škvŕn a odtlačkov prstov na 
plochách, ako sú stoly, pulty, stoličky, telefóny, kľučky dverí, sklenené 
predmety.

• Nie je vhodný na použitie v priestoroch určených pre 
prípravu jedál.

• Nepoužívajte na hliníkové povrchy.
• Nepoužívajte na voskované alebo lakované povrchy.
• Ak máte akékoľvek pochybnosti, otestujte  

produkt na malom, nie veľmi viditeľnom mieste.

• Všeobecné čistenie: Prípravok nastriekajte na celý povrch, a následne ho 
utrite suchou alebo vlhkou handričkou.

• Dezinfekcia: Obalené vírusy na základe EN14476, nechajte pôsobiť 15 sek.; 
Baktérie na základe EN1276/EN13697 nechajte pôsobiť 15 sekúnd / 1 minútu. 
Opláchnite a utrite suchou alebo navlhčenou handričkou. 

• Silné znečistenie: Nechajte pôsobiť 5 minút, potom utrite.

• Sklo a zrkadlá: Jemne nastriekajte, utrite suchou utierkou a nechajte vysušiť.

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: 8006540297445
• Popis:  Bezfarebná kvapalina
• Vôňa:  Bez obsahu parfému
• pH (neriedený):  10,75
• Hustota:  0,995 g/ml
• Rozpustnosť:  Vysoká

Používajte biocídy bezpečne. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

• Zabíja baktérie v súlade s normami EN1276 
(doba kontaktu 15 sek.) a EN13697 (doba 
kontaktu 1 min).

• Zabíja obalené vírusy v súlade s normou 
EN14476 (doba kontaktu 15 sekúnd). 

Biocídne informácie


