
Domestos 
Pro Formula 
Toilet Cleaner & 
Descaler

Gyors tisztítás és vízkőmentesítés egyszerre

Termékleírás
Domestos Pro Formula toalett tisztító és vízkőoldó vécécsészében való 
használatra. Hosszan tartó sűrű formulájának köszönhetően gyorsan feloldja a 
vízkövet, kellemes illatot hagyva maga után. Használja normál napi 
tisztítószerként, vagy hagyja hosszabb ideig a hatékonyabb vízkőtelenítés 
érdekében. Biztonságosan használható porcelán és mázas felületeken.

A fürdőszobák és mellékhelyiségek hatékony tisztítása
A Diversey fürdőszobai tisztításra alkalmas Cif és Domestos termékeivel biztos 
lehet abban, hogy a felületek mindig ragyogóan tiszták, csillogóak és 
higiénikusan tiszták lesznek. A termékkör mindennapos- és időszakos használatra 
való tisztítószereket is tartalmaz, így minden helyzetben megtalálhatja az 
igényeinek megfelelő terméket.

Előnyök

•  Hosszan tartó, sűrű összetétel

•  Friss illat

•  Gyorsan hat, hatékonyan feloldja a vízkőlerakódásokat

•  Ragyogó végeredmény

•  Biztonságosan használható porcelán és mázas felületeken is

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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Termék Kiszerelés Cikkszám       

Domestos Pro Formula Toilet Cleaner&Descaler 6 x 750 ml 7518658

Megjelenés: pH (töményen): Szag:

sűrű, kék folyadék < 2 enyhén illatosított

Biztonságos kezelési és tárolási információk

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza. Kizárólag intézményi 
felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó.

Töményen, hígítás nélkül használandó. Öntse a vécécsészébe, hagyja rajta 5-10 percig, majd szivacs, vagy kefe segítségével dörzsölje át, 
majd öblítse le. Makacsabb lerakódások esetén hagyja hatni 1-2 óráig. Biztonsággal használható porcelán és mázas felületeken. Ne 
használja klóros tisztítószerekkel együtt!

Domestos Pro Formula  Toilet Cleaner & Descaler

Használati útmutató

www.proformula.com




