
www.proformula.com

Eltávolítja a makacs kávé-, tea- és
rúzsfoltokat!
Termékleírás 
Cif Pro Formula Dishwasher Tablets All in 1 mosogatógép tabletta 
ÚJ, továbbfejlesztett formulával és friss illattal. Komplett megoldás 
beépített öblítőszerrel és só funkcióval, amely eltávolítja az erős 
zsírokat és foltokat, mint például a kávé, a tea és a rúzs. 
Megakadályozza a vízkő lerakódását és biztosítja a tiszta, csillogó 
poharakat és edényeket minden mosogatáskor.

Előnyök
• Ragyogó tisztaság minden mosogatáskor!
• Eltávolítja a makacs kávé-, tea- és rúzsfoltokat
• Makulátlan csillogást biztosít az üvegedényeknek,

megakadályozza azok opálosodását
• A formula öblítőszert és sót is tartalmaz
• Nem szükséges előzetesen elöblíteni az edényeketCif Pro Formula 

Dishwasher 
Tablets All in 1

gépi mosogató tabletta
Pro Formula 
Útmutató a tökéletes tisztasághoz
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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Cif Pro Formula Dishwasher Tablets All in 1 mosogatógép tabletta

• Az egyedi csomagolás vízben oldódik, nem kell eltávolítani.

• Helyezzen 1 tablettát az adagolóba, ne érintse nedves kézzel.

• Nincs szükség só és öblítőszer hozzáadására: ezeket a funkciókat a tabletta biztosítja. Nagyon kemény vízhez (> 35 ° FH) ajánlott
mosogatógép-sót adni.

• Rendszeresen tisztítsa meg a szórókarokat, és ügyeljen arra, hogy szabadon forogjanak.

• A mosogatógépben csak mosogatógépben mosható anyagokat szabad elhelyezni - fa, ezüst, alumínium, ón, réz, régiségek, kézzel festett
kerámiák, bizonyos típusú műanyagok nem ajánlottak.

• A legjobb teljesítmény érdekében mindig zárja vissza a csomagolást minden használat után, és a tablettákat tartsa távol hőtől és
nedvességtől.
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Cif Pro Formula Dishwasher Tablets All in 1 
Használati utasítás

101104704

Fizikai megjelenés: Fehér / türkiz színű tabletta vízben oldódó csomagolásban

Kiszerelési egység: 200 darab

Csomagolási egység EAN kódja:

Enyhén illatosított

Cikkszám:

Biztonságos termékkezelés és - tárolás 
A termék kezelésével és semlegesítésével kapcsolatos teljes útmutatást külön Biztonsági Adatlap tartalmazza.
Álló helyzetben tárolandó zárt, eredeti csomagolásában, hűvös helyen.

Illat:

7615400811922

7615400811922Eladási egység EAN kódja:

Csomagolási egység / raklap:

Csomagolási egység / raklapsor:

100

20

Csomagolási egység bruttó súlya:

Csomagolási egység nettó súlya:

Csomagolási egység méretei (mm):

3,94 kg

3,6  kg

275 * 140 * 270




