
Cif Pro Formula
Safeguard 2in1 Cleaner
Disinfectant

Elpusztítja a baktériumok és a
burkos vírusok 99,99%-át (beleértve a
koronavírust is).

Termékleírás
A Cif 2in1 kombinált tisztító- fertőtlenítőszer illatmentes
összetételével alkalmas az élelmiszeriparban,
nagykonyhákban (vendéglátás, közétkeztetés)
élelmiszerrel érintkező-, illetve mosható felületek és a
használatban lévő eszközök tisztító fertőtlenítéséhez

Előnyök
Elpusztítja a baktériumok és a burkos vírusok
(beleértve a koronavírust is) 99,99%-át
A makacs, odaszáradt szennyeződéseket is eltávolítja
Illatmentes, így élelmiszerrel érintkező felületeken is
használható
Ragyogó végeredményt biztosít

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.

www.proformula.com



Cif Pro Formula Safeguard 2in1
Cleaner Disinfectant

Használati útmutató
PT2 és PT4. Vigye fel a felületre, és törölje le ruhával vagy szivaccsal. Hagyja nedvesen 30 másodpercig (baktériumok
és élesztők EN1276, EN1650, EN16615) vagy 1 percig (EN14476 burkos vírusok). Öblítse le tiszta vízzel. Csak permetezés/
áztatás esetén hagyja nedvesen 5 percig (baktériumok és élesztők EN1276, EN1650, EN13697). Öblítse le tiszta vízzel.

Cikkszám 101107415

Elérhető  kiszerelések 6x0.75 L

Megjelenés Tiszta Lila Folyadék

I l lat Termékspecifikáció

pH érték (töményen) ~ 11

Karton EAN kód 7615400834891

EAN kód 7615400834907

Csomagolási egység méretei 236 x 190 x 297 mm

Raklap magassága 1635 mm

Csomagolási egység / raklapsor 19

Sorok száma / raklap 5

Csomagolási egység / raklap 95

Packshot

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza:
sds.diversey.com. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen
tárolandó. Használata csak professzionális felhasználók/szakemberek számára ajánlott. A fertőtlenítőszereket biztonságosan
használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termék adatait, és tartsa be a helyi előírásokat és tanácsokat.
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