Biztonságos. Egyszerű. Hatékony

Mr. Proper P&G ProfiLine
tisztítószer szaniterekhez 750 ml
Töbcélú higiénikus tisztítószer
Spray mosható/ higéniai felületek tisztítására és fertőtlenítésére.

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Mr.Proper P&G ProfiLine-t.

Biztonságos
•
•

A P&G Professional Mr. Proper márka
megbízható minőségével
Professzionális felhasználók igényeihez
tervezve

Egyszerű
•
•

Készen áll az azonnali használatra
Nem kell öblíteni

Hatékony
•
•
•
•

Hatékony tisztítási eredmények
szennyeződéseknél, mint pl. szappanmaradék, üledék és testváladék
Hosszantartó tisztaságot eredményez
Hosszantartó ragyogást és kellemes
illatot hagy maga után
Megakadályozza a vízkő kialakulását,
szappan lerakodásokat

Vendégei elégedettek lesznek
A tökéletes tisztaság javítja az értékelést és
hozzájárul válalkozása növekedéséhez.
100

Optimalizálja működési költségeit

A Mr. Proper P&G profiLine tisztítószer
megakadályozza a szennyeződések
lerakodását, ami segíthet a takarítással
töltött idő csökkentésében, a víz és a
tisztítószerek megtakarításában, ezáltal
csökkentve az általános működési
költségeket.

Gondoljon az alkalmazottakra is
A Mr.Proper P&G ProfiLine tisztító technológia megakadályozza a vízkő képződését és
csökkenti a takarítás gyakoriságát, ezáltal
csökkenti az alkalmazottak erőfeszítését a
takarítás során.

Számítanak a részletek.
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Műszaki adatok
Kutatási és fejlesztési információk

A Mr.Proper P&G ProfiLine spray technológiák kombinációja
fürdőszobák és mosdók hatékony tisztítására.
A felületaktív technológiai rendszer
eltávolítja a felszínre
kerülő zsíros
lerakódásokat

A savas pH-formula
segít megakadályozni a
vízkő kialakulását minden
használat során

! Biztonsági előírások

Műszaki leírás
•
•
•
•
•
•

EAN kód:
Megjelenés:
Illat:
pH(nem higított):
Sűrűség:
Oldhatóság vízben:

Végül a hatékony polimer
rendszer láthatatlan védő
fóliát hoz létre a felületen,
amely hosszantartó fényt
biztosít

8001841110462
szintelen folyadék
Kellemes illat
3,0
1,042 g/ml
nagyfokú

Gondoskodjon arról, hogy a termék használatának megkezdése előtt minden alkalmazott elolvassa és megismerje a termékcímke utasításait, valamint
a vállalat COSHH-felmérésének (az EU vegyikockázatról szóló) eredményét.A
használati útmutató a címkén, az egyéb figyelmeztetések, óvintézkedések, illetve
elsősegélynyújtásra, valamint tárolásra vonatkozó információk pedig szintén a címkén, továbbá a biztonsági adatlapon kerültek feltüntetésre! A biztonsági adatlapok
online a vállalatunk weboldalán, www.pgregdoc.com címen tekinthetők meg, illetve
az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

Használati utasítás és adagolás
Higítás nélkül - a termék készen áll a használatra.
•
•

Általános tisztítás: Permetezze a terméket a felületre és törölje le száraz, tiszta törlőkendővel
Makacs szennyeződésnél: Hadja hatni 5 percig, majd törölje le száraz vagy nedves ronggyal. A terméket sose hadja
hatni több mint 10 percig

Használata javasolt
• Alkalmas mindennapi használatra, csökkenti a vízkő
kialakulását mosható felületen, például padlón,
csempeburkolaton, mosdókagylókon, zuhanyzókon,
fürdő szobában, mellékhelyiségekben
• Biztonságos a leggyakoribb fürdőszobai felületeken,
mint pl. porcelán, kerámia, műanyag, króm és rozsdamentes acél

Használata nem javasolt
• Ne használja márvány, természeteskő felületen, 10 évnél
régebbi zománc felületen, szőnyegen és kárpiton
• Kerülje a hosszú távú érintkezést műanyaggal,
alumíniummal és rozsdamentes acéllal
• Kétségek esetén tesztelje egy kis, láthatatlan helyen

Számítanak a részletek.

