
Cif® 2in1 Cleaner 
Disinfectant

2in1 kombinált hatású folyékony
tisztító-, fertőtlenítőszer

Termékleírás

A Cif 2in1 kombinált tisztító- fertőtlenítőszer illatmentes összetételével 
alkalmas az élelmiszeriparban, nagykonyhákban (vendéglátás, 
közétkeztetés) élelmiszerrel érintkező-, illetve mosható felületek és
a használatban lévő eszközök tisztító fertőtlenítéséhez.

Előnyök
• A mikroorganizmusok széles skálája ellen hatékony
• A makacs, odaszáradt szennyeződéseket is eltávolítja
• Illatmentes, így élelmiszerrel érintkező felületeken is használható
• Ragyogó végeredményt biztosít

Antimikrobiális spektrum
Baktericid, yeasticid és szelektív virucid (BVDV, Vaccina vírus, AVIAN 
flu). Biocid hatóanyag: alkil-dimetilbenzil-ammónium-klorid 0,7%

Használati útmutató
A szert töményen, hígítás nélkül kell alkalmazni. Távolítsa el a nem 
kívánt szennyeződést a felületről, fújja rá a szert és hagyja hatni, 
majd törölje tisztára. Az élelmiszerrel érintkező felületeket öblítse le 
tiszta vízzel és hagyja megszáradni. Környezeti hőmérsékleten 5 perc 
behatási idővel baktericid, 10 perc után szelektív virucid, 15 perc után 
pedig yeasticid hatású.

Figyelmeztetések
• A hatásidő letelte után a szer maradványait a kezelt felületekről

– a padozat kivételével – alapos ivóvizes öblítéssel el kell távolítani.
• Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az

öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell!
A szer élelmiszerekkel közvetlenül nem érintkezhet!
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 Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, lila folyadék Relatív sűrűség (20°C -on): 1,00

Szag: Illatmentes pH-érték: 11

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Elsősegélynyújtás
• Belélegzés után: eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.

A sérültet a helyszínről el kell távolítani. Súlyosabb esetben forduljunk orvoshoz.
• Ha a bőrre jut: azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le. Orvoshoz kell fordulni.
• Ha szembe kerül: a szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük ki, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

Kérjünk orvosi tanácsot.
• Lenyelés után: Itassunk sok vizet és gondoskodjunk friss levegőről. Azonnal hívjunk orvost.

Környezetvédelemi óvintézkedések; hulladékkezelés
A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek az ártalmatlanításánál tiszteletben kell tartani a 
hatályos környezetvédelmi és hulladékártalmatlanítási törvényes előírásokat, valamint a vonatkozó helyi hatósági 
követelményeket. A teljesen kiürített göngyöleget hulladékgyűjtő helyeken lehet tárolni. A göngyöleget csak teljes 
kiürített állapotban lehet újrahasznosítani. : Hígítatlan illetve semlegesítetlen állapotban nem engedhető bele a 
szennyvízbe, illetve a befogadóba. Vízi élőlényekre erősen mérgező.

Szennyezésmentesítés
A folyadékot megkötő anyaggal (homok, föld, stb.) itassuk fel. Gondoskodjunk a megfelelő szellőztetésről. A megkötött 
anyag eltávolításáról a helyi írásoknak megfelelően gondoskodjunk.

Biztonságos kezelési és tárolási információk 
Eredeti, bontatlan csomagolásban, napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőző helyen. Élelmiszerektől, italoktól, 
egyéb vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet!
Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll. Szakszerű tárolás esetén minőségét
2 évig megőrzi.

Termék Kiszerelés Cikkszám

Cif 2in1 Cleaner Disinfectant 6 x 750 ml-es szórófejes flakon 100865254

Élelmiszerbiztonsági megoldások
Az új, illatmentes márkatermékek használata biztonságos az élelmiszerrel érintkező felületeken.

Cif® 2in1 Cleaner Disinfectant

OTH engedélyének száma: JKF/7970-3/2015.
Terméktípus: PT4.
Gyártó: Johnson Diversey B.V. 7545 Enschede 
Rembrandtlaan 414.
www.diversey.com
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