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Opis produktu

Cechy

Cif All Purpose Cleaner Lemon Fresh to preparat o przyjemnym zapachu do 
codziennego mycia niezabezpieczonych podłóg, ścian, powierzchni malowanych, 
ceramiki, laminatu, tworzyw sztucznych i innych twardych, zmywalnych powierzchni.

•
• 

 

   doskonale usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia
   skuteczne i szybkie mycie
   nie wymaga płukania

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 All Purpose Cleaner Lemon 2x5L 7518659  

Wygląd wartość pH 

Żółta ciecz 11

Warunki przechowywania

 

Zastosowanie
Mycie wodoodpornych powierzchni.

Sposób użycia

Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem):
1. Do butelki ze spryskiwaczem o poj. 750ml nalać 15 ml preparatu i uzupełnić butelkę woda.
2. Przygotowany roztwór nanieść na powierzchnie za pomocą ścierki lub gąbki, przetrzeć powierzchnie.
3. Pozostawić powierzchnie do wyschnięcia lub osuszyć suchą ścierką. Nie ma konieczności spłukiwania.
Metoda wiaderkowa:
1. Do wiadra wody (8L) dodać 80-160 ml preparatu.
2. Przygotowany roztwór nanieść na powierzchnie, za pomocą ścierki, mopa lub gąbki, przetrzeć powierzchnie.
3. Pozostawić powierzchnie do wyschnięcia lub osuszyć sucha ścierką. Nie ma konieczności spłukiwania.

 

Cif Professional All Purpose Cleaner Lemon Fresh

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

ONT - Technologia Neutralizacji Zapachów
Cif Professional Window & Multi Surface Cleaner zawiera wyjatkową technologię O.N.T., która skutecznie neutralizuje nieprzyjemne
zapachy, pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach.


