Cif® Professional
Yleispuhdistusaine

Business Solutions -valikoima ammattilaisille
Diverseyn tavoite on ymmärtää asiakkaan toimintaa.
Tiedämme, kuinka tärkeää on saada puhdasta kerralla.
Tästä syystä tuomme markkinoille Business Solutions -nimellä
uudistuneen tuotevalikoiman.
Tuotteet ovat tehokkaita ammattilaisaineita, joilla saat kerralla puhdasta.
Hyvä puhtaustulos - ja voit keskittyä omaan toimintaasi,
palvelemaan asiakkaitasi.
Puhtaat tilat
Cif ja Domestos tarjoavat täydellisen tuotevalikoiman siivoukseen;
lattioista ikkunoihin, keittiöstä pesutiloihin aina sen mukaan, millä alalla
toimit. Tarvitsetpa sitten puhdistusaineita päivittäiseen tai jaksoittaiseen
puhtaanapitoon tai hankalan lian poistamiseen, löydät sopivat tuotteet
Diverseyn valikoimista.
Kuvaus tuotteesta
Cif Yleispuhdistusaine on raikkaan sitruunan tuoksuinen
yleispuhdistusaine kaikkien vettä sietävien kovien pintojen,
kuten lattioiden, maalattujen pintojen, kylpyammeen, kaakelien ja
ruostumattoman teräksen puhdistamiseen.
Edut
• Tehokas lianirrotuskyky
• Ei tarvitse huuhdella käytettäessä ohjeenmukaista annostelua
• Jättää tilaan raikkaan sitruunan tuoksun

Cif® Professional Yleispuhdistusaine
Käyttöohje
Annostus
15 ml / 750 ml vettä sumutinpulloon
0,5 - 1 dl / 5 l vettä sankoon pinnan likaisuuden mukaan
Tasopinnat, kalusteet
Täsmäsiivous: Annostele puhdistusaine vedellä täytettyyn sumutinpulloon, sumuta suoraan pinnalle tai siivouspyyhkeelle ja pyyhi
pinta puhtaaksi.
Laajat pinnat: Annostele puhdistusaine vedellä täytettyyn sankoon, levitä käyttöliuos siivouspyyhkeellä tai sienipesimellä ja puhdista pinta.
Lattiat
Tee käyttöliuos sankoon, jossa kostutat mopin tai siivouspyyhkeen. Pyyhi lattia puhtaaksi ja kuivaksi.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Huuhtele ja kuivaa kädet käytön jälkeen. Suojakäsineiden ja käsivoiteen käyttö suositeltavaa. Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja
hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta (www.diverseysolutions.com/fi). Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan
ammattiasiakkaalle pyynnöstä.
Varastoidaan alkuperäisessä pakkauksessa suljettuna ja suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö

kirkas keltainen neste

Tuoksu

sisältää hajustetta

Suhteellinen tiheys (20°C)

1010 g / litra

pH-arvo (laimentamaton)

11

pH-arvo (laimennettu, 1 %)

8,8

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa ei tule käyttää spesifikaationa.

Pakkaustiedot
Tuotenumero

Pakkauskoko

7517873

2x5l

O.N.T. - pahaa hajua poistava teknologia
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Patentoimamme O.N.T.-teknologia tuhoaa pahaa hajua aiheuttavia molekyylejä. Tehoaa erityisesti hien, virtsan, savun ja homeen hajuihin.
ONT-teknologiaa käytetään hajusteita sisältävissä tuotteissa, jotka jättävät tilaan miellyttävän raikkaan tuoksun.
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