
Cif Pro Formula Cream

Ta bort 100% av smutsen utan att
skada ytan

Produktbeskrivning
Cif Pro Formula Cream är en mångsidig rengöringskräm
med miljontals naturliga rengöringspartiklar som ger
utmärkta resultat på svåra fläckar utan att skada känsliga
ytor som emalj och lack. Den unika formulan rengör på
djupet för att ge ytorna ett nytt liv. Den kan användas som
köksrengöringsmedel för att rengöra hällar, diskbänkar
och kökskakel samt som badrumsrengöringsmedel för att
rengöra badkar, diskbänkar och badrumskakel. Lämplig
för alla hårda ytor inklusive känsliga ytor som emalj och
lack. Ger ett vackert resultat när man tar itu med intorkade
matrester, hårt fett, tvålskum och vattenmärken.

Produktfördelar
Mångsidig rengöringkräm
Tuff mot fläckar 
Skonsam mot ytor
Tar effektivt bort ingrodd smuts och fläckar
Tar särskild hänsyn till moderna ytor
Idealisk för keramik, emalj, plast, rostfritt stål och
vitrokeramik

Pro Formula
DIN GUIDE TILL EFFEKTIV RENGÖRING
Unilever och Diversey samarbetar för att ge dig Pro
Formula, ett komplett sortiment med bruksfärdiga
professionella rengöringsprodukter, kombinerat med
välkända varumärken från Unilever. Sortimentet är
speciellt framtaget för dina professionella
rengöringsbehov och kompletteras med fritt tillgängliga
online rengörings- och HACCP guider, för att hjälpa dig
uppfylla hygienkraven. Din guide till professionell
rengöring.

www.proformula.com



Cif Pro Formula Cream

Bruksanvisning
Applicera Cif Cream direkt på ytorna eller på en trasa. Torka av ytan och skölj sedan noggrant med rent vatten. För
ömtåliga ytor och material, alla nya/ovanliga typer av användning, målade ytor och aluminium, testa först Cif
Professional Cream på ett obetydligt område, skölj omedelbart efter användning och undvik kraftig gnidning. Använd
inte på linoleum, läder eller textilier och undvik långvarig kontakt på målat trä och aluminium. Lämplig för
vitrokeramik (låt plattan svalna innan den rengörs noggrant).

Art .  nr . 7511195 101104132

Tillgängliga förpackningsstorlekar 6x2 L 8x0.75 L

Utseende Vit Vit

Lukt Lätt parfymerad Lätt parfymerad

pH koncentrat ~ 11 ~ 11

EAN ytterförpackning 7615400739141 7615400806676

EAN konsumentförpackning 7615400739158 7615400806683

Mått ytterförpackning 291 x 240 x 317 mm 221 x 185 x 282 mm

Pallhöjd 1418 mm 1278 mm

Antal förpackningar per lager 13 20

Antal lager per pall 4 4

Antal förpackningar per pall 52 80

Packshot

Skyddsföreskrifter och lagring
Fullständig information om hantering av denna produkt lämnas på separat säkerhetsdatablad, sds.diversey.com. Förvara i
originalförpackning samt undvik extrema temperaturer. Endast för professionell användning.
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