Nowa linia Pro Formula By Diversey - wprowadzenie

Cif Professional
Wood Floor Cleaner

Idealnie czyste środowisko pracy jest podstawą dla klientów z wieloletnim
doświadczeniem. To właśnie z tego doświadczenia zrodziła się linia produktów
Pro Formula by Diversey.
Pro Formula by Diversey to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm
z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających
na utrzymanie czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów
produkty Cif i Domestos występują w postaci produktów gotowych do użycia
koncentratu. Produkty z linii Pro Formula by Diversey są również dostosowane
do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc
przygotowywania posiłków

Opis produktu
Cif Professional Wood Floor Cleaner jest preparatem do codziennego mycia
zabezpieczonych podłóg i innych powierzchni drewnianych. Skutecznie czyści
i pielęgnuje drewniane powierzchnie, nie niszcząc ich struktury. Nie pozostawia smug.
może być używany na wszystkich zmywalnych powierzchniach drewnianych
takich jak: podłogi, meble, drzwi.

Cechy
• formuła oparta na składnikach, które chronią i pielęgnują powierzchnię
• bez spłukiwania, nie pozostawia smug
• skutecznie usuwa brud
• pozostawia miły zapach
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Cif Professional Wood Floor Cleaner
Zastosowanie
Odpowiedni do mycia wszelkiego rodzaju zabezpieczonych powierzchni drewnianych oraz drewnopodobnych. Przed użyciem preparatu
na antycznych meblach należy skonsultować się z ekspertem.

Sposób użycia
• Przygotować roztwór o stężeniu 1,5 %, rozcieńczyć preparat w wodzie w proporcji 15 ml preparatu na 1 l wody.
• Wyczyścić roztworem podłogę/powierzchnię przy użyciu gąbki, szmatki lub mopa.
• Nie spłukiwać, pozostawić umytą podłogę/powierzchnię do wyschnięcia.
• W przypadku trudnych zabrudzeń nanieść nierozcieńczony produkt wilgotnym mopem/ścierką.

Wygląd

wartość pH

Przejrzysty, lekko bursztynowy

9

Produkt

Opakowanie zborcze

Nr SKU

Cif Prof. Wood Floor Cleaner

2x5L

100956989

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio
wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Dane logistyczne
EAN opakowanie zbiorcze: 7615400763344
EAN opakowanie jednostkowe: 7615400763351
Ilość opakowań zbiorczych na palecie: 80
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie: 16
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