
Pro Formula 

© 2020 Diversey Inc. All rights reserved.86448 MASTER 09/20

Usuwa 100% zabrudzeń bez 
uszkodzeń powierzchni

Opis produktu
Cif Professional Cream Cleaner to wszechstronny środek 
czyszczący zawierający miliony naturalnych cząsteczek 
czyszczących, który zapewnia doskonałe działanie w przypadku 
trudnych plam bez uszkadzania delikatnych powierzchni, takich 
jak emalia i lakier. Unikalna formuła mleczka Cif skutecznie 
czyści powierzchnie. Może być stosowany jako środek do 
czyszczenia kuchni do czyszczenia płyt grzewczych, 
zlewozmywaków i płytek kuchennych, a także jako środek do 
czyszczenia wanien, zlewów i płytek łazienkowych. 

Zalety
• Uniwersalne mleczko czyszczące
•    Zawiera naturalne kryształki czyszczące
• Skutecznie usuwa zabrudzenia i plamy
• Łagodny dla powierzchni 
• Dostępny w 2 zapachach 

Unilever i Diversey łączą siły, aby zaoferować Ci Pro Formula, pełną 
gamę gotowych do użycia profesjonalnych produktów 
czyszczących, w połączeniu z zaufanymi markami Unilever. 
Asortyment został opracowany specjalnie z myślą o Twoich 
potrzebach w zakresie profesjonalnego czyszczenia i zawiera 
bezpłatne przewodniki online dotyczące czyszczenia i HACCP, 
pomagające spełnić standardy higieny.

Cif Professional 
Cream 750ml



www.proformula.com

Cif Professional Cream 750ml
Instrukcja stosowania

•      W przypadku delikatnych powierzchni i materiałów, każdego nowego / nietypowego rodzaju 
użytkowania,  powierzchni  malowanych  i  aluminium,  najpierw  przetestuj  Cif  Professional  Cream  
na niewidocznym miejscu, spłucz natychmiast po użyciu i unikaj silnego pocierania.

malowanym 
       drewnem i aluminium.
• Nie stosować na linoleum, skórze lub tekstyliach oraz unikać długotrwałego kontaktu z 

Cif Professional Cream Original Cif Professional Cream Lemon

• Nałożyć na powierzchnię za pomocą wilgotnej szmatki, a następnie wytrzeć i delikatnie spłukać.

Informacje dotyczące bezpiecznego przenoszenia i przechowywania

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.

Opakowanie 8x750 ml 8x750 ml

Wygląd   Mleczny płyn  Mleczny płyn   

Zapach   Morski Cytrynowy

Kolor Biały  Żółty

PH 11.0-11.5   11.0-11.5   

SKU 101104133 101104135

EAN opak. zbiorczego 7615400806676 7615400806713

Wymiary  (L x W x H mm) 221 x 185 x 282 221 x 185 x 282  

Ilość opakowań na warstwie   20 20

Ilość opakowań na palecie 80 80

Ilość warst na palecie 4 4




