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Cif® Professional 
Cream with 
bleach

Klórtartalmú folyékony súrolószer

Termékleírás

A Cif Prof. Cream with bleach aktívklór tartalmú, folyékony súrolószer. 
Ásványi anyag és klór tartalma révén kiváló tisztító hatású, karcok 
nélküli, ragyogó tisztaságot biztosít. Ha a takarítás során nemcsak a 
szennyeződések hatékony eltüntetése, hanem a higiénikus tisztítás 
is a cél, használjon Cif Cream with Bleach folyékony súrolókrémet, 
amely klórt is tartalmaz. Használatával nemcsak alaposan 
letisztíthatja a mosdókagylókat, a mosogatókat, a fürdőkádakat, a 
WC-csészéket vagy a csempéket. 

Alkalmazási terület

Alkalmazható konyhában és szaniter helyiségekben a makacs 
szennyeződések, leégett ételmaradványok, zsíros szennyeződések, 
vízkőlerakódások eltávolítására.
A Cif Prof. Cream with bleach minden kemény felületet karcmentesen 
tisztít. Kényesebb felületeken, mint a rozsdamentes acél-, kerámia- 
vagy zománcfelületek (pl. tűzhely, edények, mosdók) is használható. 
Ne használja alumínium, festett, lakkozott, sérült, rozsdás felületen. 
Ügyeljen arra, hogy a szer ne kerüljön ruhára, szőnyegre, tapétára, 
fára, linóleumra.

Előnyök
• Klórtartalmának köszönhetően hatékonyan tisztít
• Karmentes, ragyogó tisztíságot teremt

• A makacs, odaégett szennyeződések, a zsíros, valamint vízköves
lerakódások ellen is hatékony

• Kellemes illatot biztosít

Használati útmutató
Tegyen egy kevés Cif Prof. Cream with bleach tisztítószert közvetlenül 
a szennyeződésre vagy egy nedves törlőkendőre, törölje át és 
szükség esetén dörzsölje vele a szennyeződést, 2 percig hagyja hatni, 
utána öblítse le és törölje szárazra a felületet. Tartós használat esetén 
védőkesztyű használata javasolt.
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 Technikai adatok

Megjelenés: Tejszerű, fehér folyadék pH-érték (töményen): > 12

Sűrűség (20°C): 1,54 g/cm3

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

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
(+6°C - +35°C). Szakszerű tárolás esetén minőségét 1 évig megőrzi.

Cif® Professional Cream with bleach

Termék Kiszerelés Cikkszám

Cif Professional Cream with bleach 6 x 2 L-es flakon 100873262
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