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Cif Pro Formula Általános Tisztítókendő - 
A higiénikus tisztaságért 
Termékleírás
A Cif Pro Formula Általános Tisztítókendő ideális a legtöbb felület gyors, de 
hatékony és higiénikus tisztítására. Eltávolítja a látható és láthatatlan 
szennyeződéseket a  környezetünkből. Kényelmes és gyors megoldás. 
Higiénikus tisztaságot teremt rövid idő alatt, így Ön a takarítástól sokkal 
fontosabb teendőire koncentrálhat. Alkalmas minden mosható kemény felület 
tisztítására, mint pl. mosogatók, tűzhelyek, mosdók, WC-k, hulladéktartó 
edények, asztalok és székek. A Cif Pro Formula Általános Tisztítókendőt  
kifejezetten erős méhsejt szövéssel tervezték, hogy gyorsan feloldja és 
eltávolítsa a szennyeződéseket, miközben friss illatot hagy maga után.

Tulajdonságok
•  Higiénikus és eldobható
•  Nagy, visszazárható csomag professzionális használatra
• Méhsejt szövésű textúra
• Friss illat

Előnyök
• Gyorsan eltünteti a látható és láthatatlan szennyeződéseket
•  Higiénikusan tiszta felületek
•  Kényelmes, használatra kész tisztítás

Pro Formula 
Az UNILEVER és a Diversey erőiket egyesítve létrehozta Önnek a 
ProFormula professzionális termékeit. A HORECA szektor részére 
kifejlesztett termékkör jól ismert Unilever márkákból áll. Könnyen 
használható tisztítószerek és higiéniai útmutatók segítik Önt a takarítás 
professzionális elvégzésében, hogy az Ön vállalkozása is készen álljon a 
sikerre.
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Megnevezés Kiszerelés Cikkszám

Cif Pro Formula Általános Tisztítókendő 4x100 db 101102348 

Megjelenés pH érték Illat

Szilárd. (Folyadékkal impregnálva) 4.5 Friss illat 

A termék kezelésével és semlegesítésével kapcsolatos teljes útmutatást külön Biztonsági Adatlap tartalmazza.  Tárolja az eredeti 
lezárt csomagolásban napfénytől védve, hogy elkerülje a termék kiszáradását.

A termék hatóanyagai biológiailag lebomlók, EC 648/2004 szabályozás szerint.

1. Tépje fel a ragasztást és a zárómatricát félig felhúzva nyissa ki a terméket.
2. Törölje le a felületeket a szennyeződés eltávolításához. Nem szükséges száraz kendővel áttörölni vagy öblíteni.
3. Győződjön meg arról, hogy a csomagolást használat után újra lezárja, hogy elkerülje a törlőkendők kiszáradását.

Cif  Pro Formula Általános Tisztítókendő 
Alkalmazási terület
Alkalmas minden mosható kemény felületre, mint pl. a mosogatók, tűzhelyek, mosdók, WC-k, hulladéktartó edények, 
asztalok és székek. Használatra kész. Nem kell öblíteni.

Használati útmutató

www.proformula.com
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