
PROFESIONÁLNÍ ÚKLID

 POKYNY K POUŽITÍ

Mr. Proper Professional 
Odstraňovač vodního kamene 
a sanitární čistič 750 ml
2v1 – účinné odstranění vodního kamene        
a zbytků mýdla

 HLAVNÍ VÝHODY
• Odstraňuje vodní kámen a předchází jeho opětovnému usazování
• Vysoce účinné čištění nečistot v koupelnách a toaletách
• Odstraňuje usazeniny mýdla 
• Účinný systém polymerů vytváří na povrchu neviditelný ochranný 

film, který zajišťuje dlouhotrvající lesk
• Vysoce účinný i při všech stupních tvrdosti vody
• Dodává svěží vůni
• Pro profesionální použití

Nastříkejte 
přípravek
přímo na
povrchy,
včetně kohoutků
a příslušenství.
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Nastříkejte na 
všechny
vnější 
povrchy toalety 
a pisoáru.

1

Otřete vlhkým 
hadříkem, abyste 
odstranili zbytky 
nečistot a  přípravku. 
V případě potřeby 
otřete do sucha.
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Otřete vlhkým 
hadříkem, abyste 
odstranili zbytky 
nečistot a přípravku. 
V případě potřeby 
otřete do sucha.
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Při větším 
znečištění 
nechte působit 
max. 5 minut. 
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Při větším 
znečištění 
nechte působit 
max. 5 minut.
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POVRCHY NA TOALETÁCHPOVRCHY V KOUPELNĚ

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá zkušenost se počítá.™



!  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Ujistěte se, že před použitím tohoto produktu si Vaši 
zaměstnanci přečetli a porozuměli jeho popisu na etiketě 
a Vašemu posudku COSHH (posudek chemického 
rizika v EU). Na etiketě se nachází návod k použití a jak 
na etiketě, tak i na bezpečnostním listu, jsou uvedeny 
výstražné upozornění, bezpečnostní prohlášení, postupy 
první pomoci a informace o skladování. Bezpečnostní 
listy jsou dostupné online na naší webové stránce  
www.pgregdoc.com, nebo je můžete získat u Vašeho 
distributora.

 KDE POUŽÍVAT
• Doporučuje se pro efektivní čištění povrchů   

v koupelně: podlahy, umyvadla, sprchy, vany, toalety, 
vodovodní baterie a armatury

• Vhodné také pro odstraňování usazenin a nečistot  
z toaletních mís a pisoárů

 KDE NEPOUŽÍVAT
• Vyhněte se dlouhodobému kontaktu s nerezovou 

ocelí a hliníkem
• Nepoužívejte na mramor a žulu
• V případě pochybností nejprve otestujte produkt na 

malém nenápadném místě

MR. PROPER PROFESSIONAL ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE
A SANITÁRNÍ ČISTIČ

 UDRŽITELNOST
• Všechny povrchově aktivní látky se rychle a zcela 

rozkládají na neškodné látky, jako je CO2 a voda
• Recyklovatelná láhev
• Nekorodující pro pokožku a povrchy
• Neobsahuje bělidla
• Vyrobeno v závodě, který využívá 100% obnovitelné 

zdroje elektřiny

i  TECHNICKÝ POPIS

Kód EAN: 8006540555507

Vzhled: Čirá kapalina

Vůně: Příjemná (parfém) 

pH: 3.6

Velikost: 750mL

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Každá zkušenost se počítá.™


