
Cif Professional 
2in1 Cleaner 
Disinfectant  
Conc

Kombinált hatású folyékony kézi 
mosogatószer és általános tisztító-, 
fertőtlenítőszer koncentrátum  

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

Előnyök
• A mikroorganizmusok széles skálája ellen hatékony 
• A makacs, odaszáradt szennyeződéseket is eltávolítja 
• Illatmentes, így élelmiszerrel érintkező felületeken is használható 
• Ragyogó végeredményt biztosít

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 2in1 Cleaner Disinfectant Conc 6 x 750ML 7518653

Megjelenés: pH-érték: Szag:
Tiszta, lila folyadék 11 Illatmentes

Biztonságos kezelési és tárolási információk

Eredeti, bontatlan csomagolásban, napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Élelmiszerektől, italoktól, 
egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet! Biztonsági adatlap foglalkozásszerű 
felhasználók kérésére rendelkezésre áll.

Használati útmutató
Környezeti hőmérsékleten 1%-os koncentrációban 5 perc behatási idővel baktericid, 15 perc után 0,5%-os oldatban 
yeasticid, 1%-os koncentrációban 30 perc, vagy 1,5%-os koncentrációban 5 perc után pedig szelektív virucid hatású. 

Tisztítás és fertőtlenítés szórófejes flakonnal: 
1. Töltse fel a szórófejes flakont vízzel, majd adja hozzá a szükséges mennyiségű vegyszert 
2. Távolítsa el a nem kívánt szennyeződéseket a felületről 
3. Fújja a szert a felületre, hagyja rajta legalább 5 percig, majd törölje tisztára 
4. Öblítse le tiszta vízzel az élelmiszerrel érintkező felületeket, majd hagyja megszáradni 
A szer a szórófejes flakonban 7 napig használható. Öblítse ki és szárítsa meg a flakont újratöltés előtt 

Általános tisztítás és fertőtlenítés: 
1. Engedjen vizet a felmosóvödörbe, majd adja hozzá a szükséges mennyiségű vegyszert
2. Távolítsa el a nem kívánt szennyeződéseket a felületről 
3. Vigye fel az oldatot törlőruhával vagy kefével, hagyja a szert legalább 5 percig a felületen, majd törölje tisztára 
4. Öblítse le tiszta vízzel az élelmiszerrel érintkező felületeket, majd hagyja megszáradni 

Kombinált kézi mosogatás: 
Készítsen 1%-os mosogatóoldatot. Adjon 80 ml szert 8 liter 45°C-os vízhez (1%). Behatási idő: min. 5 perc.
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