
Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Biztonságos

Egyszerű

Hatékony

Kiváló eredmények eléréséhez használja a Mr. Proper Professionalt

• A Mr. Proper márka gyártóitól.
• Professzionális felhasználásra.
• Nem maró termék, újrahasznosítható 

csomagolás.
• Fertőtlenít az EN1276, EN13697 és 

EN14476 európai irányelveknek megfele-
lően.

• Többféle felületet tisztít, beleértve az 
üveget és a rozsdamentes acélt.

• Készen áll az azonnali használatra.
• Használat után a felületeket ne kell  

leöblíteni. Nem hagy foltokat.
• Tisztítás és fertőtlenítés egy termékben.

• Ablakok, tükrök és egyébb tükörfelü-
letek /pl. üvegasztalok, képernyők/ 
ragyogóan tisztává válnak.

• Elpusztítja a burkos vírusok és a bak-
tériumok 99,99 %-át.

Vendégei elégedettek lesznek.

A tökéletes tisztaság javítja az értékelést 
és hozzájárul válalkozása növekedéséhez.

Optimalizálja működési  
költségeit.

100

A Mr. Proper spray 3 termék előnyeit tar-
talmazza, időt takarít meg és nincs szüség 
további termékek használatára. 

Gondoljon az alkalmazottakra is.

A Mr. Proper spray megtakarítja az 
alkalmazottai idejét a 3 előnynek 
köszönhetően 1 termékben. Nem kell 
egyszerre több terméket használni.

Számítanak a részletek. ™

Mr.Proper 3 az 1-ben Spray
Azonnali használatra kész termék szórófejes flakonban. Konyhai felületek 

tisztítása és fertőtlenítése, beleértve az élelmiszerrel érintkező felületeket.

Eltávolítja a burkos vírusok és a baktériumok 99,99 %-át.*

* Az összes burkos vírus az EN14476 rendelet szerint (hatóidő 5 perc). 
Baktériumok az EN1276 és EN13697 rendeletek szerint  (hatóidő 3 perc).



Kutatási és fejlesztési információk

Műszaki adatok

A Mr. Proper 3 előnnyel rendelkezik egy  
termékben- tisztítás, ragyogás és fertőtlenítés. 

Számítanak a részletek.™

A felületaktív 
technológiai rendszer 
eltávolítja a felületen 

kialakuló zsíros 
foltokat.

A zsíroldó technológia 
hatékonyan eltávolítja az 
összes zsíros foltot, és 

nem hagy csíkokat.

A felületek hatékony és 
gyengéd fertőtlenítését 
kvaterner ammóniumsó 

biztosítja.

Biztonságos. Egyszerű. Hatékony.

Használata javasolt

Használati utasítás és adagolás

Használata nem javasolt

Műszaki leírás: Biztonsági előírások!

• Hatékony tisztítószer munkafelületek /beleértve üveg és rozsda-
mentes acél/ tisztításra és fertőtlenítésére /mosdófelületek, munkaf-
elületek, ablakok, stb./

• Hatékony tisztítószer zsíros foltok és ujjlenyomatok tisztítására a 
belső felületeken, mint pl. asztalok, székek, telefonok, ajtókilincsek, 
üveg tárgyak.

• Nem alkalmas élelmiszer-előkészítő területeken való 
használatra.

• Ne használja alumínium felületekre.
• Ne használja viaszos vagy festett felületen.
• Kétség esetén próbálja ki a terméket egy kicsi, nem 

feltünő, területen.

• Általános tisztítás: A terméket permetezze a felületre, majd törölje le 
száraz vagy nedves ronggyal.

• Fertötlenítés: Burkos vírusok az EN14476 rendelet szerint, hatóidő 
5 perc. Baktériumok az EN1276/EN13697 rendelet szerint, hatóidő 
15 másodperc / 3 perc. Öblítse le és törölje le száraz vagy nedves 
törlőkendővel. 

• Erős szennyeződés: Hagyja hatni 5 percig, majd törölje le.
• Üveg és tükrök: Óvatosan permetezze le, törölje le száraz rurongyval, 

és hagyja megszáradni.

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 elsősegély-
nyújtásra, valamint tárolásra vonatkozó információk pedig szintén a címkén, továb-
bá 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: 5410076888313
• Megjelenés:  Szintelen folyadék
• Illat:  Nem tartalmaz parfümöt
• PH (nem higított):  10.75
• Sűrűség:   0.995 g/ml
• Oldhatóság vízben: Nagyfokú

Biocid információk

A biocid termékeket használja biztonságosan. Használat 
előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt.

• Elpusztítja a baktériumokat az EN1276 és EN13697 
   rendeletek szerint (hatóidő 3 perc).
• Elpusztítja a burkos vírusokat az EN14476 rendelet    
   szerint (hatóidő 5 perc).


