
PROFESSZIONÁLIS TAKARÍTÁS

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Számítanak a részletek.™

 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TAKARÍTÁSHOZ

Mr. Proper Professional 
univerzális tisztítószer 
citrom illatban 5L
Hatékony tisztítás minden mosható 
kemény- és padlófelületen

 FŐBB TERMÉKELŐNYÖK
• Hatékonyan tisztítja a zsíros és szennyezett felületeket
• Hosszan tartó ragyogást eredményez
• Friss, kellemes illatot hagy maga után
• Hígítva vagy hígítatlanul is alkalmazható, automata 

felmosókhoz is használható
• Hatékony bármely típusú víz esetében

Felmosás előtt 
söpörje vagy 
porszívózza 
fel a teljes 
területet!

1

Helyezze ki 
a „Nedves 
padló” 
figyelmeztető 
táblát!

2

Adagolja 
a terméket 
a felmosó-
vödörbe, és 
adjon hozzá 
vizet az 
utasításoknak 
megfelelően!

3

Helyezze a 
felmosófejet az 
oldatba, majd 
mozgassa le 
és fel, hogy 
a felmosófej 
alaposan 
átnedvesedjen!

4

Helyezze a 
felmosófejet 
a facsaróba, 
hogy a lehető 
legtöbb 
folyadékot 
eltávolítsa!

5

A padlófelületet 
a felmosófej 
nyolcas 
alakban történő 
mozgatásával 
kell 
megtisztítani.

6

Ha piszkos 
lesz, – illetve 
minden 
használat 
után – 
cserélje ki a 
felmosóvödör 
tartalmát!

7

A munka 
elvégzése után 
várja meg, hogy 
a padló teljesen 
megszáradjon, 
és csak ezután 
távolítsa el a 
„Nedves padló” 
táblát!

8



!  BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
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.

 HASZNÁLATA AJÁNLOTT
• Kiválóan alkalmas padlófelületek, konyhai 

munkafelületek, mosdók és fürdőszobai felületek, 
valamint egyéb beltéri felületek tisztítására

• Biztonsággal alkalmazható a legtöbb mosható 
felületen: kerámia, terméskő, márvány vagy linóleum

 HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT
• Kerülje a hosszabb ideig tartó érintkezését 

rozsdamentes acéllal, alumíniummal, festett vagy 
lakkozott felületekkel

• Ne használja porózus felületeken
• Ha attól tart, hogy a termék károsíthatja a felületet, 

végezzen próbatisztítást egy kisebb, nem látható 
területen

Számítanak a részletek.™

PROFESSZIONÁLIS TAKARÍTÁS / MR PROPER UNIVERZÁLIS 
TISZTÍTÓSZER CITROM ILLATBAN 5L

?  HASZNÁLATI ÉS ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ
Hígítva:
• Adagoljon a vödörbe 60 ml tisztítószert (2 kupaknyit 

vagy 2 nyomásnyit) 5 l vízhez! Öblítést nem igényel
• Kéttartályos, automata felmosók esetében: 5 l vízhez 

maximum 60 ml (2 kupaknyi vagy 2 nyomásnyi) 
tisztítószer. Öblítést nem igényel

• Membrános, egytartályos felmosók esetében: 
csökkentett, 0,3%-os oldat (5 l vízhez 1/2 kupanyi). 
Öblítést nem igényel

Hígítatlanul:
• Erős szennyezettség esetén hígítatlanul használja, 

hagyja hatni 1-2 percig, majd öblítse le

 FENNTARTHATÓSÁG
• A termékben található felületaktív anyagok gyorsan 

és teljes egészében olyan ártalmatlan anyagokra 
bomlanak le, mint a CO2 és a víz

• Flakonja újrahasznosítható, nincs korrozív hatással  
a bőrre és a felületekre, fehérítőszert nem tartalmaz

• 100%-ban megújuló forrásból származó 
villamosenergia felhasználásával kerül előállításra,  
és alacsony hőmérsékletű vízzel is hatékony

i  MŰSZAKI ADATOK

EAN-kód: 5410076817283

Kinézet: Színes folyadék

Illat: Kellemes (illatosított)

pH (hígítatlanul): 11.0

Kiszerelés: 5 L

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.


