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Cif® Professional 
Oxy-Gel Ocean

Általános tisztítószer

Termékleírás

A Cif Professional Oxy-Gel Ocean aktív oxigént tartalmazó általános 

tisztítószer kitűnően alkalmas padlók és egyéb mosható felületek 
tisztítására. Alkalmazása során az aktív oxigén mikro-buborékokat 

hoz létre, melyek segítik a szennyeződések felszedését a felületekről, 
amit aztán a gél könnyedén és gyorsan eltávolít. Az eredmény kiváló 

és érezhető tisztaság és kellemesen frissítő óceán illat.

Előnyök
• Aktív oxigént tartalmaz

• Könnyedén és gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket
• Ragyogó felületeket teremt
• Kellemes óceán illattal rendelkezik

• Tisztítás után a felületet nem szükséges leöblíteni

A Business Solutions termékkör bemutatása
A Diversey Care-nél arra törekszünk, hogy minél jobban megértsük 
partnereink tisztítási igényeit és megfeleljünk azoknak. Business 
Solutions termékkörünk tagjai ismert és megbízható márkákkal 
foglalják magukban a professzionális tisztítás jellemzőit.

A vízálló felületek hatékony tisztítása
A Diversey Care Cif és Domestos termékeivel biztos lehet abban, 

hogy a felületek mindig ragyogóan tiszták lesznek, legyen szó 
padozatról, ajtókról vagy ablakokról, konyhákról vagy fürdőszobákról. 
A termékkör mindennapos- és időszakos használatra való 
tisztítószereket is tartalmaz, így minden helyzetben megtalálhatja az 

igényeinek megfelelő terméket.



www.sealedair.com

Használati útmutató
Nagyobb felületek tisztítására vödrös alkalmazás: készítsen 8 L oldatot 80-160 ml tisztítószer hozzáadásával, majd egy 
mop segítségével vigye fel a felületre és törölje át. 
Kisebb felületek tisztítására szórófejes alkalmazás: adjon 15 ml tisztítószert 750 ml oldat készítéséhez, majd törlőkendő, 
vagy szivacs segítségével vigye fel a felületre és törölje át.
A gél azonnal oldódik vízben. Nincs szükség öblítésre. 
Makacs szennyeződések esetén a gél töményen is használható. Öntse egy nedves szivacsra, vagy közvetlenül a 
felületre. Hagyja a terméket hatni pár másodpercig, majd nedves szivaccsal törölje le.

Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, zöld folyadék Relatív sűrűség (20°C): 1,04 g/cm³

Szag: Enyhén illatosított pH (töményen): 6

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Termék Kiszerelés Cikkszám 
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Cif® Professional Oxy-Gel Ocean

Biztonságos kezelési- és tárolási információ

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 1 évig megőrzi.
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