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Opis produktu

Cechy

Cif Professional Window & Multi Surface Cleaner jest gotowym do użycia 
preparatem przeznaczonym do mycia powierzchni szklanych i wielu powierzchni 
zmywalnych (np.: lustra, okna, stoły). Preparat szybko i skutecznie usuwa brud
i zabrudzenia tłuszczowe.

•
• 

 

•  skutecznie usuwa brud i zabrudzenia z tłuszczu
   szybkoschnacy, nie pozostawia smug
   zawiera technologie O.N.T.

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 Multisurface&Glass Cleaner 6x750 ml 7518650  

Wygląd wartość pH 

Niebieska ciecz 7,5

Warunki przechowywania

 

Zastosowanie
Mycie szyb i powierzchni szklanych.

Sposób użycia
Produkt gotowy do użycia.
1. Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia.
2. Preparat Cif Professional Window & Multi Surface Cleaner natrysnąć bezpośrednio na ścierkę a następnie przetrzeć
powierzchnie.
3. Powierzchnie polerować do uzyskania połysku.
UWAGA: W przypadku większych powierzchni produkt rozprowadzić bezpośrednio na czyszczonej powierzchni

 

Cif Professional Multisurface&Glass 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

Cif Professional Multisurface&Glass Cleaner 2x5 L 7518654  

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.


