Nowa linia Pro Formula By Diversey - wprowadzenie

Cif Professional
Wood Furniture
Polish

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
i koncentratu. Produkty z linii Pro Formula by Diversey są również dostosowane
do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc
przygotowywania posiłków

Opis produktu
Cif Wood Furniture Polish jest preparatem w postaci sprayu do czyszczenia
i pielęgnacji mebli. Preparat czyści, chroni oraz nadaje połysk meblom drewnianym
i drewnopodobnym. Produktu nie należy stosować na niezabezpieczonych
powierzchniach drewnianych.

Cechy
• formuła oparta na składnikach,które chronią i pielęgnują powierzchnię
• bez spłukiwania, nie pozostawia smug
• skutecznie usuwa kurz, brud i odciski palców
• gotowy do użycia, łatwy w obsłudze
• produkt zawiera technologię O.N.T.
• bezpieczny w użyciu - produkt nie jest łatwopalny
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Cif Professional Wood Furniture Polish
Zastosowanie
Odpowiedni do czyszczenia wszystkich zabezpieczonych, drewnianych powierzchni. Użycie preparatu na powierzchni antyków,
należy skonsultować ze specjalistą.
.

Sposób użycia
•
•
•
•

Puszkę mocno wstrząsnąć przed użyciem
Natrysnąć preparat bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i polerować za pomocą miękkiej, czystej ścierki.
W przypadku czyszczenia małych powierzchni, natrysnąć preparat bezpośrednio na ścierkę, następnie wyczyścić powierzchnie.
Nie należy stosować produktu na podłogach, Not recommended on floors as this could make them slippery

Wygląd

pH value

Mleczno biały aerozol

5

Product

Pack size

Article code

Cif Professional Wood Furniture Polish

12x400ml

100949395

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w
suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Dane logistyczne
EAN opakowanie zbiorcze: 7615400760589
EAN opakowanie jednostkowe: 7615400760596
Ilość opakowań zbiorczych na palecie: 63
Ilość opakowań zbiorczych na warstwie: 21
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