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Cif Pro Formula Multipurpose Wipes - 
Do higienicznego czyszczenia

Opis produktu

Cechy
• Higieniczne, jednorazowe chusteczki

• Duże, wydajne opakowanie, do profesjonalnego stosowania

• Splot o strukturze plastra miodu

• Świeży zapach

Zalety
• Szybkie usuwanie widocznych i niewidocznych zabrudzeń

• Higienicznie czyste powierzchnie

• Wygodne, gotowe do użycia

Pro Formula 
Idealnie czyste środowisko pracy jest podstawą dla klientów z wieloletnim
doświadczeniem. To właśnie z tego doświadczenia zrodziła się linia produktów
Pro Formula.
Pro Formula to linia produktów, które łączą w sobie profesjonalizm
z dobrze znaną, zaufaną marką. Posiadamy pełną gamę produktów pozwalających
na utrzymanie czystości w wielu obszarach. W zależności od potrzeb Klientów
produkty Cif i Domestos występują w postaci produktów gotowych do użycia
koncentratu. Produkty z linii Pro Formula są również dostosowane
do bezpiecznego czyszczenia oraz dezynfekowania kuchni oraz miejsc
przygotowywania posiłków.

Uniwersalne chusteczki Cif Pro Formula są idealne do szybkiego, skutecznego 
oraz higienicznego czyszczenia większości powierzchni, usuwając widoczny 
i niewidoczny brud. To wygodne i szybkie rozwiązanie, które pomoże utrzymać 
porządek. Nadaje się do wszystkich zmywalnych twardych powierzchni, takich 
jak zlewy, kuchenki, umywalki, toalety, kosze, stoły i krzesła. 
Uniwersalne chusteczki Cif Pro Formula są specjalnie zaprojektowane, 
posiadają silny splot o strukturze plastra miodu, aby łatwiej wyczyścić powierzchnie, 
pozostawiając świeży zapach.



Produkt Opakowanie Nr SKU

Cif Pro Formula Multipurpose Wipes 4 x 100 szt 101102348

Wygląd Wartość pH Zapach

Chusteczka nasączona płynem 4.5 Świeży zapach

Warunki przechowywania

Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w oddzielnej karcie charakterystyki. Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym 
pojemniku, zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby uniknąć wysychania.

Informacje dotyczące środowiska

Środki powierzchniowo czynne stosowane w tym produkcie są biodegradowalne zgodnie z wymogami
Rozporządzenia UE w sprawie detergentów, WE 648/2004

 

Zastosowanie
Nadaje się do wszystkich twardych powierzchni zmywalnych, takich jak zlewy, kuchenki, toalety, kosze, stoły i krzesła.
Gotowy do użycia. Nie ma potrzeby płukania.

 

Sposób użycia
1.  Odklej naklejkę na opakowaniu do połowy i wyjmij chusteczkę.

2.  Wytrzyj powierzchnie, aby usunąć brud. Nie ma potrzeby płukania ani wycierania do sucha.

3.  Upewnij się, że opakowanie po użyciu jest zamknięte, aby uniknąć wysychania chusteczek.
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