Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Mr. Proper P&G ProfiLine
multifunkční čistič
koupelen a toalet
750 ml
Hygienický víceúčelový sprej připravený ke každodennímu mytí
a čištění umývatelných / hygienických povrchů.

Pro výjimečné výsledky v podnikání používejte Mr. Proper P&G ProfiLine.

Bezpečný
•
•

Obsahuje čisticí složky, které jsou pro
Vaše zaměstnance bezpečné a zároveň
dosahují skvělých výsledků při čištění
Navržený pro potřeby profesionálů

Jednoduchý
•
•

Je připravený ve formě spreje
Není třeba oplachovat

Účinný
•
•
•
•

Vysoce účinný při čištění hygienických
nečistot jako jsou zbytky mýdla,
usazeniny a tělní tekutiny
Zabezpečuje dlouhotrvající výsledek
čištění
Zanechává dlouhotrvající lesk
a příjemnou vůni
Zabraňuje vytváření vodního kamene,
mýdlových usazenin a skvrn od vody

Vaši hosté budou spokojení
Je dokázáno, že čistota má přímý vliv na
hodnocení a reference, které následně na
to zvyšují Vaše zisky v podnikání.
100

Optimalizujte své provozní
náklady

Mr. Proper P&G ProfiLine multifunkční čistič
zabraňuje hromadění usazenin, a díky tomu
je možné snižovat dobu strávenou hloubkovým čištěním koupelen - ušetří spotřebu
vody a chemikálií, což Vám umožní snižovat celkové provozní náklady.

Starejte se o své zaměstnance
Mr. Proper P&G ProfiLine technologie
čištění zabraňují tvorbě vodního kamene
a tím snižují frekvenci hloubkového čištění.
Tak šetříte čas Vašich zaměstnanců, kteří
nemusí čistit koupelnu tak často.

Každá zkušenost se počítá.™

Bezpečný. Jednoduchý. Účinný

Technické informace
Okénko výzkumu a vývoje

Mr. Proper P&G ProfiLine multifunkční sprej obsahuje trojkombinaci
účinné technologie pro efektivní čištění koupelen a toalet.
Systém povrchově
aktivních látek
odstraňuje mastné
usazeniny, které se
tvoří na povrchu.

Mezitím kyselé pH složení
napomáhá předcházet
usazování vodního kamene
při každém použití.

Technický popis
•
•
•
•
•
•

EAN kód:
Popis:
Vůně:
PH (neředěný):
Hustota:.
Rozpustnost ve vodě:

8001841110462
Bezbarvá tekutina
Příjemná vůně
3.6
1,042 g/ml
Vysoká

Účinný systém polymerů
vytvoří na povrchu
neviditelnou vrstvu,
která dodává dlouhotrvající
lesk.

! Bezpečnostní opatření
Ujistěte se, že si Vaši zaměstnanci před použitím tohoto produktu přečetli
a pochopili etiketu výrobku a Vaše hodnocení COSHH (hodnocení chemického rizika v EU). Na etiketě se nachází návod k použití a jak na etiketě, tak
na bezpečnostním listu jsou uvedeny výstražné symboly, bezpečnostní vyhlášky, 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.

Návod k použití a dávkování
•

Výrobek je připravený k okamžitému použití.

•

Všeobecné čištění - přípravek nastříkejte na celý povrch a následně ho setřete suchým nebo vlhkým hadříkem.

•

Silné znečištění - přípravek nechte působit 5 minut a poté povrch setřete vlhkým nebo suchým hadříkem. Nikdy
nenechávejte působit déle než 10 minut.

Kde ho používat
• Vhodné pro každodenní čištění, zajišťuje prevenci
tvorby vodního kamene na omyvatelných površích
jako je podlaha, dlaždice, umyvadla, sprchy, toalety,
kohoutky a světla.
• Bezpečný pro použití na nejběžnější povrchy jako
jsou: porcelán, sklolaminát, keramika, plast, chrom,
nerezová ocel.

Kde ho nepoužívat
• Nepoužívejte na mramor nebo přírodní kámen, smalt
starší 10 let, koberce a čalounění.
• Zabraňte dlouhodobému kontaktu s plastem, hliníkem
a nerezovou ocelí.
• Pokud máte jakékoliv pochybnosti, otestujte výrobek na
malém neviditelném místě.

Každá zkušenost se počítá.™

