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Opis produktu

 
Cechy

Cif Professional Heavy Duty Cleaner jest alkalicznym preparatem do
czyszczenia większości powierzchni odpornych na alkalia. Specjalny
dobór składników preparatu: substancji myjących i rozpuszczalników
powoduje szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń mineralnych,
plam z tłuszczów jadalnych oraz nie pozostawia smug. Preparat jest
szczególnie skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń takich jak: tusz,
atrament, �amastry, klej oraz inne trudne do usunięcia zanieczyszczenia.
Produktu nie należy stosować na powierzchniach wrażliwych na
alkalia, wodę i malowanych. Nie stosować na aluminium oraz
powierzchniach mających kontakt z żywnością. Przed użyciem zaleca
sie wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku powierzchni, w
mało widocznym miejscu.

  

 

• formuła oparta na składnikach myjących oraz rozpuszczalnikach
• bez spłukiwania, nie pozostawia smug
• równocześnie usuwa zanieczyszczenia tłuszczowe jak i inne trudne do
usunięcia plamy
• butelki 0,75 L z głowicą spieniającą

Nowa linia Pro Formula - wprowadzenie
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.    



Produkt Opakowanie zborcze Nr SKU

Cif Professional Heavy Duty Cleaner  6x750 ml 7517928  

Wygląd wartość pH 

żółtawa ciecz >12

Warunki przechowywania

 

Zastosowanie
Usuwanie zanieczyszczeń takich jak: tusz, atrament, �amastry, klej oraz inne trudne do usunięcia zanieczyszczenia.

Sposób użycia
Produkt natrysnąć na czyszczona powierzchnie i wyczyścić za pomocą ścierki/szmatki. 
W razie potrzeby czynność powtórzyć.

 

Cif Professional Heavy Duty Cleaner

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio 
wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości
24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu)

www.proformula.com


