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Cif® Professional 
Power Cleaner 
Degreaser conc.

Extra erős zsíroldószer koncentrátum

Termékleírás
A Cif erőteljes tisztító-, zsíroldószer koncentrátum gyorsan feloldja 
a zsírokat és a szennyeződéseket és kellemes illatot hagy maga 
után. Szabadalmaztatott O.N.T. szagsemelegesítő technológiájának 
köszönhetően nem csupán elnyomja a kellemetlen szagokat, hanem 
hatástalanítja is a szagokat okozó molekulákat. Alumíniumbarát, 
kíméletes a felületekkel, így legtöbb konyhai felület zsíroldó tisztítására 
alkalmas, mint például konyhai eszközök, edények, serpenyők, 
tűzhelyek, elszívók, padlók, falak, ajtók vagy lefolyók.

Előnyök
 • Gyorsan feloldja a zsírokat és szennyeződéseket
 • Alumínium-barát
 • Kellemes, friss illatot hagy maga után
 • O.N.T. szagsemlegesítő technológiával

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.

Használati útmutató
Szóróflakonos tisztítás: Adjon 20 ml koncentrátumot 750 ml oldat 
elkészítéséhez.  A szóróflakonból fújja a szert közvetlenül a tisztítandó 
felületre, vagy egy törlőkendőre vagy szivacsra és törölje át a felületet, 
majd öblítse le.
Mopos tisztítás: Adjon egy vödörbe 120 ml tisztítószert 6 liter oldat 
készítéséhez. Az oldatot mop segítségével vigye fel a felületre, törölje 
át, majd öblítse le és hagyja megszáradni vagy használjon egy száraz, 
tiszta mopot a szárazra törléshez.
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Technikai adatok

Megjelenés: Tiszta, sárga folyadék pH (töményen): > 12

Szag: Enyhén illatosított Relatív sűrűség (20°C): 1,13 g/cm³ 

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Termék Csomagolás Cikkszám
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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 2 évig megőrzi.
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