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Zabija 99,99% bakterii i wirusów 
(w tym koronawirusów)
Opis produktu
Cif Pro Formula Alcohol Spray D4.12 to gotowy do użycia środek
 dezynfekujący w sprayu na bazie etanolu, do stosowania w 
miejscach przygotowywania żywności i kuchni. Może być 
stosowany regularnie do dezynfekcji wszelkich twardych 
powierzchni w ciągu dnia i jest bezpieczny do stosowania na 
powierzchniach mających kontakt z żywnością, ponieważ 
odparowuje, nie pozostawiając śladów.
Nadaje się do dezynfekcji powierzchni bezpiecznych dla 
alkoholu, stykających się z żywnością oraz przedmiotów, 
takich jak deski do krojenia, przybory kuchenne, termometry
i inne mniejsze sprzęty kuchenne. Nadaje się również do 
dezynfekcji ekspozycji żywności w supermarketach, 
sklepach mięsnych itp., a także do ogólnych twardych 
powierzchni, takich jak stoły i krzesła. Zabija 99,99% bakterii, 
drożdży i wirusów, w tym wirusów bezotoczkowych i 
otoczkowych (takich jak koronawirusy).

• Zawiera 77% alkoholu (etanol)
• Wszechstronne zastosowanie na wielu powierzchniach
• Bez perfum
• Spray gotowy do użycia

Właściwości

Zalety

Nie ma potrzeby spłukiwania

• Bezpieczny w użyciu w obszarach przygotowywania żywności
• Nie zanieczyszcza żywności
• Całkowicie odparowuje i nie pozostawia osadu
• 

Unilever i Diversey łączą siły, aby zaoferować Ci Pro Formula, 
pełną gamę gotowych do użycia profesjonalnych produktów

zawierabezpłatne przewodniki online dotyczące czyszczenia
 i HACCP, pomagające spełnić standardy higieny.

Twoichpotrzebach w zakresie profesjonalnego czyszczenia i

• Zabija 99,99% bakterii, drożdży, pleśni i wirusów (w tym 
koronawirusów)

Cif PF.Alcohol Spray
D4.12

 czyszczących, w połączeniu z zaufanymi markami 
Unilever.Asortyment został opracowany specjalnie z myślą o
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Cif PF.Alcohol Spray D4.12
Instrukcja stosowania
Jeśli na powierzchni widoczne są zabrudzenia, najpierw  je śrdokiem czyszczącym lub odtłuszczaczem, spłucz
 czystą wodą i wysusz. 

Cif  PF.  Alcohol  Spray  D4.12  powinien  być  naniesiony  w  postaci  nierozcieńczonej  na  powierzchnie  takie  jak 
maszyny  do  krojenia,  powierzchnie  do  przygotowywania  żywności,  blaty  robocze,  stoły  lub  inne  twarde
powierzchnie.  Podczas  dezynfekcji  należy  zastosować  odpowiednią  ilość  roztworu,  tak  aby  powierzchnie 
pozostały wilgotne przez minimalny czas kontaktu. Unikać rozpylania w pobliżu niezabezpieczonych urządzeń 
elektrycznych lub w pobliżu źródeł zapłonu (otwarte płomienie itp.). Nie rozpylać na gorące powierzchnie.

Ogólna dezynfekcja
1.  Rozpyl Cif PF. Alcohol Spray D4.12 równomiernie na całej powierzchni lub na szmatce.
2. Pozostaw na minimum 1 minutę.
3. Wytrzyj lub pozostaw do wyschnięcia powierzchni.

Produkt: Cif Pro Formula Alcohol Spray D4.12 

x 190 x 

N1276 (Bakterie): 9
Bak  Drożdże, 5 min w warunkach czystych

EN14476 (Wirus polio, adenowirus, MNV) 99.99%, 1 min w warunkach czystych

EN14348 (Bakterie): 99.99%, 1 min w warunkach czystych
EN1650 (Drożdże, Grzyby): 99.99%, 15 sekund w warunkach czystych

 
E 9.999% , 15 sekund w warunkach czystych
EN13697: 99.99% terie, 99.99% 

236 Wymiary kartonu (L x W x H mm): 297 Zapach:      Bezzapachowy

   PH: 7 Ilość na warstwie: 19

Ilość na palecie: 95

Ilość warstw:  5

Warunki przechowywania i środki ostrożności
Pełne wytyczne dotyczące obchodzenia się z tym produktem i usuwania go są zawarte w oddzielnej karcie 
charakterystyki. Przechowywać w oryginalnych zamkniętych pojemnikach z dala od ekstremalnych temperatur.

Dane mikrobiologiczne

Opakowanie: 6 x 750ml SKU: 101104 596

Wygląd:         Bezbarwny  płyn                        EAN  kartonu:                         7615400810819            


