
Sokoldalú súrolókrém, mely könnyedén 
távolítja el az erős szennyeződéseket 

Termékleírás 
A Cif Professional Cream sokoldalú súrolókrém, mely mikrokristályokkal 
távolítja el a makacs szennyeződéseket anélkül, hogy károsítaná az 
olyan kényes felületeket, mint a zománc és a festék. A Cif egyedülálló 
formulája mélyen és alaposan tisztít, ragyogó felületeket eredményezve. 
Konyhai tisztítószerként használható főzőlapok, mosogatók és konyhai 
csempék tisztításához, valamint fürdőszobai tisztítószerként kádak, 
mosogatók és fürdőszobai csempék tisztításához. 

Előnyök 
• Sokoldalú, krémes tisztítószer
• Természetes összetevők
• Hatékonyan eltávolítja a makacs szennyeződéseket
• Gyengéd a felületekhez
• Különös gonddal ápolja az érzékeny felületeket
• Eredeti és citromos illattal elérhető

Pro Formula 
ÚTMUTATÓ A TÖKÉLETES TISZTASÁGHOZ 
Az UNILEVER és a Diversey erőiket egyesítve létrehozta Önnek a 
Pro Formula használatra kész professzionális termékeit. Az Ön 
speciális felhasználási területére kifejlesztett termékkör jól ismert 
Unilever márkákból áll. Könnyen használható tisztítószerek és 
higiéniai útmutatók segítik Önt a takarítás szakszerű elvégzésében, 
hogy az Ön vállalkozása is teljesítse a higiéniai előírásokat és 
készen álljon a sikerre. 
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ÚJ Cif Professional Cream 750ml 
Alkalmazás 
• Nedves ruhával vigye fel a felületre, majd egyszerűen törölje le és óvatosan öblítse le.

• Finom felületek és anyagok, illetve bármilyen speciális felhasználás előtt, festett felületek és alumínium esetében először próbálja
ki a Cif Professional krémet egy nem feltűnő helyen, használat után azonnal öblítse le, és kerülje az erős dörzsölést.

• Ne használja linóleumra, bőrre vagy textíliára, és kerülje a tartós érintkezést festett fa és alumínium felületek esetén.

• Alkalmas kerámialapos tűzhely tisztítására is (alapos tisztítás előtt hagyja kihűlni a lapot).

Technikai adatok 

Termék neve Cif Professional Cream Original Cif Professional Cream Lemon 

Kiszerelés 8x750ml 8x750ml 

Megjelenés Krémes sűrű állag Krémes sűrű állag 

Illat Friss óceán illat Citrom 

Szín Fehér Sárga 

PH érték 11.0-11.5 11.0-11.5 

Cikkszám 101104133 101104135 

EAN kód 7615400806676 7615400806713 

Kiszerelési egység méretei (H x SZ x M mm) 221 x 185 x 282 221 x 185 x 282 

Kiszerelési egységszám raklap soronként 20 20 

Kiszerelési egységszám raklaponként 80 80 
Sorok száma a raklapon 4 4 

Biztonsági és kezelési információk 

A termék kezelésére és megsemmisítésére vonatkozó részletes útmutatást a külön álló biztonsági adatlap tartalmazza: sds.diversey.com. 
Eredeti, zárt csomagolásban, szélsőséges hőmérsékleti körülményektől védett helyen tárolandó. 

www.proformula.com 

http://www.proformula.com/
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