
PROFESSZIONÁLIS TAKARÍTÁS

 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mr. Proper Professional 
Vízkőoldó és fürdőszobai 
tisztítószer 750ml
2az1ben- hatékonyan távolítja el a vízkövet  
és a szappanlerakódásokat

 FŐ ELŐNYÖK

• Eltávolítja a vízkövet és meggátolja az újralerakódást a felületen
• Szennyeződések rendkívül hatékony eltávolítása a fürdöszobákban 

és a mellékhelyiségekben
• Eltávolítja a szappanmaradványokat 
• A hatékony polimer rendszer egy láthatatlan védőréteget hoz létre a 

felületen, amely hosszantartó ragyogást biztosít
• Nagyon hatékony minden vízkeménységi fokon
• Friss illatot eredményez
• Professzionális használatra

Permetezze 
a terméket 
a felületre, 
beleértve a 
csaptelepet és  
a tartozékokat.

1

Permetezze a 
piszoár és a WC 
csésze egész 
belső területére.
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Törölje át nedves 
törlőkendővel és távolítsa 
el a termék maradványát 
és a szennyeződéseket. 
Szükség esetén törölje 
szárazra.
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Törölje át nedves 
törlőkendővel és távolítsa 
el a termék maradványát 
és a szennyeződéseket. 
Szükség esetén törölje 
szárazra.
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Makacs szen-
nyeződésnél 
hagyja hatni 
maximum  
5 percig.
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Makacs szen-
nyeződésnél 
hagyja hatni 
maximum  
5 percig.
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FELÜLETEK A FÜRDŐSZOBÁBANFELÜLETEK A MELLÉKHELYISÉGEKBEN

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Számítanak a részletek.™



!  BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
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 JAVASOLT
• Fürdőszobák hatékony felülettisztításához ajánlott: 

padlók, mosdók, zuhanyzók, kádak, toalettek, 
csaptelepek

• WC csészékben és piszoárokban levő lerakódások 
és szennyeződések eltávolítására is alkalmas

 HASZNÁLATA NEM JAVASOLT
• Kerülje a rozsdamentes acéllal és alumíniummal 

való hosszútávú érintkezést
• Ne használja márványon és grániton
• Ha kétségei vannak, tesztelje a terméket egy nem 

feltűnő helyen

MR. PROPER PROFESSIONAL VÍZKŐOLDÓ ÉS FÜRDŐSZOBAI TISZTÍTÓSZER

 FENNTARTHATÓSÁG
• Minden felületaktív anyag gyorsan és teljesen 

ártalmatlan anyagá bomlik le, mint például a CO2 és 
a víz

• Újrahasznosítható üveg
• Nem maró a bőrre és a felületekre
• Nem tartalmaz fehérítőt
• 100%-ban megújuló áramforrásokat használó 

üzemben készült

i  MŰSZAKI ADATOK

EAN-kód: 8006540555507

Megjelenés: Szintelen folyadék

Illat: Kellemes (parfüm)

pH: 3.6

Kiszerelés: 750mL

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Számítanak a részletek.™


