
PROFESIONÁLNE UPRATOVANIE

 POKYNY NA POUŽITIE 

Mr. Proper Professional 
Odstraňovač vodného kameňa 
a sanitárny čistič 750 ml
2v1 – účinné odstránenie vodného kameňa a 
zvyškov mydla 

 HLAVNÉ VÝHODY
• Odstraňuje vodný kameň a predchádza jeho opätovnému usadzovaniu
• Vysoko účinné čistenie nečistôt v kúpeľniach a toaletách
• Odstraňuje usadeniny mydla
• Účinný systém polymérov vytvára na povrchu neviditeľný ochranný 

film, ktorý zaisťuje dlhotrvajúci lesk
• Vysoko účinný pri všetkých stupňoch tvrdosti vody
• Dodáva sviežu vôňu
• Na profesionálne použitie

Nastriekajte 
prípravok
priamo na
povrchy,
vrátane 
kohútikov
a príslušenstva.
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Nastriekajte na 
všetky
vonkajšie
povrchy toalety 
a pisoáru. 
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Utrite vlhkou 
handričkou, aby ste 
odstránili zvyšky 
nečistôt a prípravku. 
V prípade potreby 
utrite do sucha. 
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Utrite vlhkou 
handričkou, aby ste 
odstránili zvyšky 
nečistôt a prípravku. 
V prípade potreby 
utrite do sucha. 
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Pri väčšom 
znečistení 
nechajte 
pôsobiť max.  
5 minút. 
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Pri väčšom 
znečistení 
nechajte 
pôsobiť max.  
5 minút. 
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POVRCHY NA TOALETÁCH POVRCHY V KÚPEĽNI 

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta.™



!  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.

 KDE POUŽÍVAŤ
• Odporúča sa na efektívne čistenie povrchov   

v kúpeľni: podlahy, umývadlá, sprchy, vane, toalety, 
vodovodné batérie a armatúry 

• Vhodné aj na odstraňovanie usadenín a nečistôt z 
toaletných mís a pisoárov 

 KDE NEPOUŽÍVAŤ
• Vyhnite sa dlhodobému kontaktu s nerezovou oceľou 

a hliníkom 
• Nepoužívajte na mramor a žulu
• V prípade pochybností najskôr otestujte produkt na 

malom nenápadnom mieste

MR. PROPER PROFESSIONAL ODSTRAŇOVAČ VODNÉHO KAMEŇA
A SANITÁRNY ČISTIČ 

 UDRŽATEĽNOSŤ 
• Všetky povrchovo aktívne látky sa rýchlo a úplne 

rozkladajú na neškodné látky, ako je CO2 a voda 
• Recyklovateľná fľaša 
• Nekorodujúce pre pokožku a povrchy
• Neobsahuje bielidlá 
• Vyrobené v závode, ktorý využíva 100% obnoviteľné 

zdroje elektriny 

i  TECHNICKÝ POPIS

Kód EAN: 8006540555507

Vzhľad: Číra kvapalina 

Vôňa: Príjemná (parfém)  

pH: 3.6

Veľkosť: 750mL

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá skúsenosť sa počíta.™


