Cif Professional
2in1 Cleaner
Disinfectant

Nowa linia Business Solutions - wprowadzenie

Firma Diversey stara się na bieżąco być zaangażowana w potrzeby swoich
Klientów. Dlatego chcielibyśmy zaproponować Państwu nową linię produktów
Business Solutions. Business Solutions to linia produktów, które łączą w sobie
profesjonalizm z dobrze znaną, zaufaną marką. Niepowtarzalna linia produktów
daje doskonałe efekty czyszczenia, a Ty możesz skupić się na swojej działalności,
obsłudze gości i opiece nad pacjentami.
Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających na utrzymanie czystości w
wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów produkty Cif i Domestos
występują w postaci “ready to use” i koncentratu. Produkty z linii Business
Solutions są dostosowane do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania
kuchni oraz miejsc przygotowania posiłków (produkty do kuchni nie zawierają
perfum)

Opis

Cif Professional 2in1 Cleaner Disinfectant jest gotowym do użycia preparatem przeznaczonym do mycia i dezynfekowania powierzchni i urządzeń w
gastronomii, w miejscach przygotowywania i spożywania posiłków. Produkt
posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze przeciw grzybom
drożdżopodobnym.
Produkt sotosować do powierzchni mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Skutecznie usuwa różne zabrudzenia tłuszczowe
oraz zaschnięte resztki żywności. Pordukt nie jest przeznaczony do stosowania
w obszarze medycznym.

Cechy
• posiada szerokie spektrum działania biobójczego
• myje i dezynfekuje w jednym kroku
• nie zawiera perfum
Właściwości

Postać:
Zapach:
Gęstość (20oC):
pH (koncentrat, 20oC):

fioletowa ciecz
bezwonny
ok. 1,00g/cm3
ok. 10,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego produktu i
mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

HOTEL

CIF Professional 2in1 Cleaner Disinfectant
Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nie rozcieńczonej.

1. Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia.
2. Produkt natrysnąć na powierzchnie i pozostawić do zadziałania na: 5 minut - działanie bakteriobójcze i przeciw grzybom
drożdżopodobnym.
3. Zdezynfekowane powierzchnie spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia
UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa
potrzeb określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

• preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant uzyskał pozwolenie Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów
Medycznych i Produktów Biobójczych nr 4630/11 z dnia 02.12.2011 na obrót produktem biobójczym

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

• preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2001
(działanie bakteriobójcze [S.aureus, P.aeruginosa, E.coli, E.hirae]), stosowany w stężeniu 1%, w czasie 5 minut, w warunkach
brudnych, w temperaturze 20oC (22.01.2002)
• preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:2001
(działanie grzybobójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym [C.albicans]), stosowany w stężeniu 0,5%, w czasie 5 minut, w
warunkach brudnych, w temperaturze 20oC (D/18/06/08 z dnia 30.06.2008)
• preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002
(działanie bakteriobójcze [S.aureus, P.aeruginosa, E.coli, E.hirae]), stosowany w stężeniu 1%, w czasie 5 minut, w warunkach
brudnych, w temperaturze 20oC (D/19/06/08 z dnia 30.06.2008)
• preparat CIF Professional 2w1 Cleaner Disinfectant uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002
(działanie grzybobójcze przeciw grzybom drożdżopodobnym [C.albicans]), stosowany w stężeniu 1%, w czasie 5 minut, w
warunkach brudnych, w temperaturze 20oC (D/20/06/08 z dnia 30.06.2008)

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i
odpowiedni wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5oC i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala
od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Nr partii / data ważności

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu)

Środki ostrożności i pierwsza pomoc
Podczas stosowania preparatu unikać wdychania oparów i aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza,
a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. W
przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą. W razie
wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Zanieczyszczone oczy płukać z otwartą powieką przez kilka minut bieżącą
wodą i zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. W przypadku wystąpienia
dolegliwości, skonsultować się z lekarzem.
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Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Cif Professional 2w1 Cleaner
Disinfectant, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami
produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Dostępne opakowanie
Kod produktu
100887781
7518653

Opakowanie
6 x 750 ml (butelka ze spryskiwaczem)
2x5 L (kanister z koncentratem)

Bezpieczeństwo
Preparat nie zawiera perfum dlatego jest bezpieczny w miejscach przygotowywania i spożywania posiłków.
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