
Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečný

Jednoduchý

Účinný

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte čistič Mr. Proper Professional.

• Od výrobců značky Mr. Proper 
• Pro profesionální použití

• Produkt je připravený pro okamžité 
použití

• Pro pohodlnější aplikaci se produkt 
dodává v láhvi ve tvaru kachního krku

• Odstraňuje usazeniny, kaly a vodní 
kámen z toalet a pisoárů 

• Zajistí dlouhotrvající hygienickou  
čistotu

• Zajistí dlouhotrvající lesk a svěží vůni
• Kyselé pH napomáhá předcházet 

tvorbě vodního kamene

Vaši hosté budou spokojení

Je prokázáno, že čistota má primární vliv na 
hodnocení a reference, které následně na to 
zvyšují Vaše zisky v podnikání.

Optimalizujte své provozní 
náklady 

100

Mr. Proper Professional zabraňuje tvorbě 
vodního kamene, což dlouhodobě snižuje 
čas, který strávíte hloubkovým čištěním 
toalet, snižuje náklady za vodu a ostatní 
chemické prostředky.

Starejte se o své zaměstnance

Mr. Proper Professional na čištění toalet
obsahuje vysoce účinnou formuli, která 
pomáhá předcházet tvorbě vodního 
kamene a tím snižuje frekvenci opětovného 
hloubkového čištění a šetří úsilí zaměstnanců 
při opětovném čištění.

Každá zkušenost se počítá.™

Mr. Proper Professional  
pro čištění toalet 

Tekutý prostředek na hygienické čištění toalet  
a pisoárů k okamžitému použití.

750 ml



Technický popis 

• EAN kód: 8001841629933
• Popis:  Bezbarvá kapalina
• Vůně: Parfémovaný
• PH (neředěný):  2,2
• Hustota:  1,038 g/ml
• Rozpustnost:   Vysoká

Okénko výzkumu a vývoje

Technické informace 

Mr. Proper Professional na čištění toalet 
odstraňuje velmi silné usazeniny. 

Mr. Proper 
Professional na 

čištění toalet  
a pisoárů odstraňuje 
velmi silné usazeniny.

Kyselá pH formule 
napomáhá předcházet 

tvorbě vodního kamene při 
každém použití. 

Zatímco účinný systém 
polymerů vytváří na 

povrchu neviditelnou fólii, 
která zajišťuje  

dlouhotrvající lesk. 

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný.

Bezpečnostní opatření !

Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli  
a pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chemic- 
kého rizika v EU). Na etiketě se nachází návod k použití a jak na etiketě, tak 
na bezpečnostním listu jsou uvedeny výstražné symboly, bezpečnostní vy-
hlášky, postupy první pomoci a informace o skladování. Bezpečnostní listy 
jsou dostupné online na naší webové stránce www.pgregdoc.com anebo 
mohou být poskytnuty prostřednictvím Vašeho distributora.

Kde používat 

Návod k použití a dávkování 

Kde nepoužívat 

• Pro pravidelné čištění toalet a pisoárů.
• Je bezpečný pro použití na površích odolných vůči 

kyselinám, jako je porcelán, plast a keramika. 

• Zabraňte dlouhodobému kontaktu s lakovanými nebo 
leštěnými povrchy, hliníkem a mramorem.

• Nepoužívejte na toalety, které jsou barvené nebo 
poškozené, a jsou starší 190 let.

• Pokud máte jakékoliv pochybnosti, otestujte výrobek  
na malém skrytém místě.

• Výrobek je připravený k okamžitému použití.

• Pravidelné čištění - vypláchněte toaletu, naneste produkt pod okraj záchodové mísy, nechte působit minimálně 5 min., 
umyjte štětkou a spláchněte.

• Odolné skvrny - přípravek nechte působit 15 minut a poté toaletu důkladně vyčistěte štětkou, spláchněte.

• Produkt je určený jen na čištění toalet a pisoárů. V případě, že se produkt dostane na jiný povrch, opláchněte ho 
okamžitě větším množstvím vody.

• Nikdy nenechávejte produkt zaschnout a působit přes noc!

Každá zkušenost se počítá.™


