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Sütő- és grilltisztító 

Termékleírás
A Cif grilltisztító a tűzhelyek és grillezők felületén fellazítja és 
könnyen eltávolíthatóvá teszi a ráégett ételmaradékot

Megoldás a konyhai takarításra
A Diversey Cif és Domestos termékekből álló professzionális 
termékkörének segítségével minden a konyhákban és éttermekben 
előforduló felületet hatékonyan megtisztíthat, a szekrények 
tisztításától kezdve, a padlókra és sütőkre odaszáradt zsírmaradékok 
eltávolításáig. Bármilyen szennyez ődéssel is találkozik, a Cif és a 
Domestos megoldást nyújtanak rá. Termékkörünkben illatanyag-
mentes termékek is elérhetőek az élelmiszerrel érintkező felületek 
hatékony tisztítására, valamint hatékony fertőtlenítőszerek a 
biztonságos és higiénikus konyhai környezet kialakítására.

Figyelmeztetés
• Jól szellőző helyiségben végezze a tisztítást 
• Ne használja aluminium vagy lúgra érzékeny vagy festett felületen 
• Ne használja öntisztító paneleken.

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.



www.proformulabydiversey.com

Termék Kiszerelés Cikkszám
Cif Professional Oven & Grill Cleaner 6 x 750 ml-es szórófejes flakon 7522649 

Megjelenés pH (töményen): Szag
Tiszta, barna folyadék > 12 Enyhén illatosított 

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 esetén minőségét 2 évig megőrzi.

Használati útmutató
A termék töményen, hígítás nélkül alkalmazandó. Melegítse fel a tisztítandó felületet kevesebb, mint 80°C-ra ( 60-80°C 
az optimális). Kapcsolja ki a berendezést, mielőtt alkalmazza a szert. Fújjon a felületre és a szennyeződés mértékétől 
függően hagyja hatni 10-30 percig, majd dörzsi szivacs segítségével távolítsa el a szennyeződést. Öblítse le alaposan 
vízzel. Ha a sütőt nem tisztítja rendszeresen, többszöri alkalmazás kellhet ahhoz, hogy eltávolítsa a legmakacsabb, 
odaégett szennyeződéseket is. Első használat előtt olvassa el a sütő gyártójának tisztási utasításait.
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