Szaniter tisztítószer 2 in 1
Termékleírás

Cif Professional
2in1 Washroom
Cleaner

A Cif Professional Washroom 2 in1 szaniter tisztítószer hatékonyan
eltávolítja a vízkövet, piszkot és szappan maradványokat, ragyogó
tisztaságot hagy maga után és hosszan tartó friss illatot biztosít,
szabadalmaztatott O.N.T. szagsemelegesítő technológiával.
Alkalmazható kádak, zuhanyzók, mosdó, WC-k tisztítására, króm,
rozsdamentes acél, műanyag és kerámia felületeken (nem alkalmas
márvány és más sav-érzékeny felületekre).

A fürdőszobák és mellékhelyiségek hatékony tisztítása
A Diversey fürdőszobai tisztításra alkalmas Cif és Domestos
termékeivel biztos lehet abban, hogy a felületek mindig ragyogóan
tiszták, csillogóak és higiénikusan tiszták lesznek. A termékkör
mindennapos- és időszakos használatra való tisztítószereket is
tartalmaz, így minden helyzetben megtalálhatja az igényeinek
megfelelő terméket.

Előnyök
•
•
•
•
•

Hatékony vízkőoldás
Ragyogóan tiszta felületek
O.N.T. szagsemlegesítő technológiával
Kellemes, hosszan tartó illat
Biztonságosan használható króm- és rozsdamentes acél
felületeken

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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Cif Professional 2in1 Washroom Cleaner
Használati útmutató

Használja hígítatlanul szórófejes flakonból vagy hígítva vödörrel és végezze a tisztítást törlőkendővel vagy szivaccsal.
Szórófejes flakonból fújja rá az előnedvesített felületre, majd tisztítsa meg törlőkendővel vagy szivaccsal. Öblítse le.
Nagyobb felületek tisztítására hígítva is használható, adjon 60 ml tisztítószer 8 liter oldat készítéséhez. Ha a hígítatlan
formában használja, a felület legyen előnedvesítve.

Megjelenés:

pH-érték:

Szag:

Színtelen folyadék

3

Enyhén illatosított

Termék

Kiszerelés

Cikkszám

Cif 2in1 Washroom Cleaner

6 x 750 ml

7518678

Cif 2in1 Washroom Cleaner

2x5L

7518652

Biztonságos kezelési és tárolási információk
A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap
tartalmazza. Kizárólag intézményi felhasználásra. Eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől és szélsőséges hőmérsékleti
körülményektől védett helyen tárolandó. Szakszerű tárolás mellett minőségét 2 évig megőrzi.
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