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

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

Optimalizálja működési költségeit100

A P&G Professional  Mr. Proper 
üvegtisztító segít  csökkenteni a költségeit, 
mivel hatékony formulája biztosítja az 
üvegfelületek ragyogó tisztaságát már az 
első használat után.

Gondoljon az alkalmazottakra is

A P&G Professional Mr.Proper üvegtisz-
tító segít időt és energiát megtakarítani az 
alkalmazottai számára,  mivel nem kell újra 
tisztítani és fényesíteni az üvegfelületeket.

Számítanak a részletek.

Biztonságos

Egyszerű

Hatékony

• Olyan tisztító adalékokat tartalmaz, ame-
lyek biztonságosak az alkalmazottak 
számára, miközben nagy kiváló eredmé-
nyeket biztosítanak

• A P&G Professional Mr. Proper márka 
megbízható minőségével

• Professzionális felhasználásra

• Készen áll az azonnali használatra
• Gyorsan szárad
• A felületek tiszták és csíkmentesek lesznek, 

nem kell öblíteni

• Egyszerű és hatékony tisztítószer az 
üvegfelületek tisztítására- ablakok, 
tükrök, üvegpanelek, képernyők és 
egyéb üvegfelületek

• Könnyen eltávolítja a 
szennyeződéseket, zsírfoltokat,  
ujjlenyomatokat

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony

750 ml

Mr. Proper P&G ProfiLine  
üvegtisztító

Spray  űvegfelületek egyszerű tisztítására.



Kutatási és fejlesztési információk

Műszaki adatok

Számítanak a részletek.

Használata javasolt

Használati utasítás és adagolás

Használata nem javasolt

Műszaki leírás Biztonsági előírások!

• Egyszerű és hatékony tisztítószer az üvegfelül-
etek tisztítására- ablakok, tükrök, üvegpanelek, 
képernyők és egyéb üvegfelületek

• Ne használja viaszos, festett és lakkozott felületen
• Kétségek esetén tesztelje egy kis, láthatatlan helyen

Higítás nélkül - a termék készen áll a használatra.

• Általános tisztítás: Permetezze a terméket a felületre és törölje le száraz, tiszta törlőkendővel

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 cím-
kén, továbbá a biztonsági adatlapon kerültek feltüntetésre! A biztonsági adatlapok 
online a vállalatunk weboldalán, www.pgregdoc.com címen tekinthetők meg, illetve 
az ügyfélszolgálaton keresztül igényelhetők.

• EAN kód: 4015600561826
• Megjelenés:  színes folyadék
• Illat:  Kellemes illat
• pH(nem higított):  9,5
• Sűrűség:    0,995 g/ml
• Oldhatóság vízben:  nagyfokú

A Mr. Proper P&G ProfiLine üvegtisztító olyan technológiát  
tartalmaz, amely egyszerűen távolítja el  a szennyeződéseket,  
ujjlenyomatokat és ragyogó, csíkmentes felületet hagy maga után.

A felületaktív tech-
nológiai rendszer 

eltávolítja a felületen 
kialakuló zsíros  

foltokat

Míg a speciálisan kifejlesz-
tett technológiák gyors 
száradást és ragyogást 

biztosítanak

Ez lehetővé teszi a gyors 
és egyszerű tisztítást, 

amely biztosítja a fényes 
felületeket

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony


