
Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

PROFESSZIONÁLIS TAKARÍTÁS

 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Mr. Proper Professional 
Többfunkciós tisztítószer 
szaniterekhez 5L
Hatékonyan eltávolítja a 
szappanmaradványokat és 
testszennyeződéseket

 FŐBB TERMÉKELŐNYÖK

• Rendkívül hatékony a szaniterszennyeződések eltávolításához
• Eltávolítja a vízkövet és megakadályozza annak lerakódását
• Eltávolítja a szappanmaradványokat és a vízcseppfoltokat
• Hosszan tartó ragyogást és friss illatot hagy maga után

Permetezze 
a terméket 
közvetlenül 
a felületekre, 
beleértve a 
csaptelepeket 
és a 
szerelvényeket 
is!

1

Permetezze a 
vécé vagy a 
piszoár külső 
felületeire!

1

A tisztítószerek és 
a szennyeződések 
maradványainak 
eltávolításához 
nedves ruhával 
törölje tisztára! 
Szükség esetén 
törölje szárazra!

3

A tisztítószerek és 
a szennyeződések 
maradványainak 
eltávolításához nedves 
ruhával törölje át a 
vécé vagy piszoár 
külső felületét! Szükség 
esetén törölje szárazra!
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Hagyja hatni az 
előírt ideig!

2

Hagyja hatni az 
előírt ideig!

2
VÉCÉFELÜLETEK TAKARÍTÁSÁHOZMOSDÓHELYISÉGEK FELÜLETEINEK TAKARÍTÁSÁHOZ

Vödrös használat padlótisztításhoz: Adagoljon 60 ml tisztítószert (2 kupaknyit vagy 2 nyomásnyit) 5L vízhez! Öblítést nem igényel.
Vödrös használat szaniterfelületek tisztításához: Adagoljon 120–240 ml folyadékot (4–8 kupaknyit vagy nyomásnyit) 1 l vízhez! Öblítést nem igényel.

Számítanak a részletek.™



!  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 mosdóhelyiségek felületeinek: 

padlók, mosdókagylók, zuhanyzók, fürdőkádak, 
vécék, csaptelepek, és egyéb szaniterelemek 
hatékony tisztításra

• Használható még a vécécsészékben és 
piszoárokban keletkezett szennyeződések és 
lerakódások eltávolítására

 HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT
• Kerülje a hosszabb ideig tartó érintkezését 

rozsdamentes acéllal vagy alumíniummal
• Ne használja márvány- vagy gránitfelületeken
• Ha attól tart, hogy a termék károsíthatja a felületet, 

végezzen próbatisztítást egy kisebb, nem látható 
területen

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

PROFESSZIONÁLIS TAKARÍTÁS / MR. PROPER PROFESSIONAL 
TÖBBFUNKCIÓS TISZTÍTÓSZER SZANITEREKHEZ 5L

 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

i  MŰSZAKI ADATOK

EAN-kód: 8001841524641

Kinézet: Áttetsző folyadék

Illat: Kellemes (illatosított)

pH (hígítatlanul): 3.6

Kiszerelés: 5L

Számítanak a részletek.™


