
Cif Professional 
Kitchen Descaler

Konyhai vízkőoldószer  

Termékleírás
A Cif Professional Kitchen Descaler gyorsan eltávolítja a vízkőlerakódásokat a 
konyhai berendezésekről és eszközökről, miközben ragyogó csillogást biztosít a fakó 
fémfelületeken. Hatékonyan alkalmazható az ételek melegen tartására használt 
forró vizes edényeken, vízforralókon, gőzölőkön, teás- és kávéskancsókon, 
mosogatógépekben, valamint csapokon és mosogatókon. Nem maró 
összetételének köszönhetően használata biztonságos.

Megoldás a konyhai takarításra
A Diversey Cif és Domestos termékekből álló professzionális termékkörének 
segítségével minden a konyhákban és éttermekben előforduló felületet hatékonyan 
megtisztíthat, a szekrények tisztításától kezdve, a padlókra és sütőkre odaszáradt 
zsírmaradékok eltávolításáig. Bármilyen szennyez ődéssel is találkozik, a Cif és a 
Domestos megoldást nyújtanak rá. Termékkörünkben illatanyag-mentes termékek 
is elérhetőek az élelmiszerrel érintkező felületek hatékony tisztítására, valamint 
hatékony fertőtlenítőszerek a biztonságos és higiénikus konyhai környezet 
kialakítására.

Előnyök

• Eltávolítja a vízkövet

• Csillogóvá varázsolja a fakó fémfelületeket

• Nem tartalmaz korrozív összetevőket

Pro Formula 
A tökéletesen tiszta környezet biztos alapot ad a tökéletes vendégélményhez. A 
Diversey Pro Formula a megbízható márkanevek alatt kínált professzionális 
összetételű tisztítószerek teljes skáláját nyújtja Önnek, hogy már az első 
alkalmazás is kiváló eredményt hozzon.
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Termék Kiszerelés Cikkszám
Cif Professional Kitchen Descaler 6 x 2 L 7522878 

Megjelenés pH érték Szag
Tiszta, színtelen folyadék <2.0 Illatanyag-mentes

Biztonságos kezelési és tárolási információk
Tárolja álló helyzetben az eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől védett száraz, hővös helyen. Biztonsági Adatlap 
professzionális felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

A vízkövesedés mértékétől függően, 1 liter forró vízhez adjon 100-300 ml Cif Prof. Kitchen Descalert (10-30%-os oldat). Addig 
áztassa a tisztítandó eszközöket az oldatba, amíg a vízkő fel nem oldódik. A vastag lerakódásokat szükség esetén dörzsölje át. A 
vízkő eltávolítása után alaposan öblítse le a felületeket és az eszközöket tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.

Cif Professional Kitchen Descaler
Használati útmutató
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