
Cif Professional 
All Purpose  
Cleaner Lemon

Gyors és hatékony általános 
felülettisztítószer mindennapos használatra

Termékleírás
A Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon egy kellemes illatú univerzális 
tisztítószer csiszolatlan padlók, falak, kerámiák, laminált padlók, műanyagok 
és minden más mosható kemény felület gyors és hatékony napi tisztítására.

Tulajdonságok
A szabadalmaztatott O.N.T. (Odour Neutralizing Technology) technológiának 
köszönhetően ez a tisztítószer nem csupán elnyomja a kellemetlen szagokat, 
hanem hatástalanítja a szagokat okozó molekulákat, így hosszan tartó, friss 
illatot biztosít. Különösen hatékony a testszagok, vizelet-, füst- és 
penészszagok ellen.

Előnyök

• Hatékony a zsírok és a szennyeződések ellen
• Gyors és egyszerű tisztítás
• Nem igényel öblítést
• Felületaktív anyagokat tartalmaz
• Hatékony a penész és vizeletszag ellen

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.

© 2020 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 58868 en / hu 01/20 



www.proformula.com

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. Szakszerű tárolás 
esetén minőségét 2 évig megőrzi.

1. Használja az oldatot szóróflakonnal vagy egy vödör segítségével, ruhával, moppal vagy szivaccsal.
2.  Hagyja levegőn megszáradni.
3.  Vagy használjon száraz, tiszta mopot vagy törlőkendőt és azzal törölje át a felületet. Nem szükséges leöblíteni.

Adagolás
• Szóróflakon: Adjon 15 ml tisztítószert 750 ml oldat készítéséhez (2%)
• Vödrös tisztítás: Adjon 80 - 160 ml szert 8 liter vízhez (1 - 2%)

Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon
Használati utasítás

Termék Kiszerelés Cikkszám

Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon 2 x 5 L 7518659

Megjelenés pH érték Illat

Sárga folyadék 11 (tömény) Enyhén illatosított 




