
Cif Pro Formula Sani 4 in
1 Plus

Desinficerande
sanitetsrengöringsmedel med 4 i 1
funktion

Produktbeskrivning
Cif Pro Formula 4 in 1 Badrum (TASKI® Sani 4in1 Plus
Spray) är ett kombinerat rengöringsmedel,
avkalkningsmedel, desinfektionsmedel och luktborttagare
för alla syrabeständiga hårda ytor i tvättutrymmen. Den
dödar 99,99 % av höljebärande virus (inkl. coronavirus) på
60 sekunder och eliminerar 99,999 % av bakterierna på 5
minuter.

Produktfördelar
4 in 1: Rengöring, desinfektion, avkalkning,
luktborttagare
Effektivt mot ett brett spektrum av mikroorganismer,
bl.a. E coli, Salmonella och influensa
Unik, patenterad teknik för luktneutralisering (O.N.T.)
Sur formulering för effektiv kalkavlägsnande
Klar att användas

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 Sani 4 in 1 Plus

Bruksanvisning
1. Spraya lösningen direkt på ytan eller på en fuktig trasa och torka av. 2. Låt den verka under den tid som krävs enligt
de mikrobiologiska uppgifterna nedan. 3. Använd en svamp för att avlägsna envis smuts. 4. Skölj eller byt ut trasan
regelbundet

Art .  nr . 101104567

Tillgängliga förpackningsstorlekar 6x0.75 L

Utseende -

Lukt -

pH koncentrat < 2

EAN ytterförpackning 7615400801985

EAN konsumentförpackning 7615400811670

Mått ytterförpackning 236 x 190 x 297 mm

Pallhöjd 1635 mm

Antal förpackningar per lager 19

Antal lager per pall 5

Antal förpackningar per pall 95

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. Använd desinfektionsmedel på
ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning och följ lokala föreskrifter och råd.
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