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Opis produktu

 
Cechy

Cif Professional Power Cleaner Degreaser conc jest preparatem odtłuszczającym 
przeznaczonym do usuwania uporczywych zabrudzeń tłuszczowych. 
Produkt jest odpowiedni dla większości materiałów, które sa używane w kuchniach 
profesjonalnych, takie jak: kuchnie, okapy, �ltry, podłogi, ściany, drzwi i kanalizacja. 
Pozostawia przyjemny zapach, jest bezpieczny dla aluminium.

  

 

• skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia tłuszczowe
• bezpieczny dla powierzchni
• szybko i efektywnie myje

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 Power Cleaner Degreaser Conc  2x5 L 100858574 

Wygląd wartość pH 

żółtawa ciecz ok13,3

Warunki przechowywania

 

Zastosowanie
Odtłuszczanie powierzchni i urządzeń kuchennych.

Sposób użycia
a) Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem):
1. Do butelki ze spryskiwaczem o pojemności 750ml nalać 20 ml preparatu CIF Power Cleaner Degreaser conc i uzupełnić 
butelkę wodą. 
2. Przygotowany roztwór natrysnąć na powierzchnie, przetrzeć powierzchnie ścierka lub gąbka, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.

b) Metoda wiaderkowa:
1. Do wiadra wody (6l) dodać 120ml preparatu.
2. Przygotowany roztwór nanieść na powierzchnie, przetrzeć powierzchnie ścierką lub mopem, spłukać i pozostawić do wyschnięcia.

 

Cif Professional  Power Cleaner Dereaser Conc

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


