
Cif Pro Formula Cream
Lemon

100% odstraňuje úporné škvrny bez
poškriabania

Popis
Cif Pro Formula Cream je viacúčelový krémový čistiaci
prostriedok s mikročasticami ideálny na povrchy v kúpeľni
a kuchyni. Účinne odstraňuje úporné škvrny bez
poškriabania. Jedinečné krémové zloženie čistí do hĺbky a
povrchy znova oživia. Odstraňuje napálené zvyšky jedla,
odolnú mastnotu, zvyšky od mydla a vodný kameň.
Vhodné použitie na keramiku, smalt, plast, nerezovú oceľ a
sklokeramiku.

Výhody
Viacúčelový krémový čistiaci prostriedok
Účinne odstraňuje úporné škvrny, napálené zvyšky
jedla a odolnú mastnotu
Navracia lesk
Ľahko sa oplachuje
Jemný k povrchu
Vhodné použitie na keramiku, smalt, plast, nerezovú
oceľ a sklokeramiku

Pro Formula
VÁŠ SPRIEVODCA PRE DOKONALÉ UPRATOVANIE
Unilever a Diversey sa spojili, aby vám poskytli rad Pro
Formula, ktorý je kombináciou dôveryhodnej a známej
značky s účinnými čistiacimi prostriedkami, ktoré spĺňajú
požiadavky trhu na dosiahnutie čistoty a správnych
hygienických štandardov. Rad sa skladá z jednoducho
použiteľných produktov, ktoré sa zameriavajú na skutočné
potreby profesionálnych používateľov, majú profesionálne
zloženie a podporné materiály pre koncových užívateľov.

www.proformula.com



Cif Pro Formula Cream Lemon

Návod na použ itie
Prostriedok naneste na vlhkú tkaninu alebo aplikujte priamo na povrch. Povrch dôkladne umyjte, vyleštite a potom
opláchnite vodou. V prípade odolných škvrn postup opakujte.

Kód produktu G10039 101104135

Dostupné balenia 6x2 L 8x0.75 L

Vzhľa d mliečna biela kvapalina mliečna biela kvapalina

V ôňa slabo parfumovaný slabo parfumovaný

pH (neriedený) ~ 11 ~ 11

EAN kartón 8594026924690 7615400806737

EAN kus 5997410560031 7615400806744

Rozmery kartónu 291 x 240 x 317 mm 221 x 185 x 282 mm

V ýška palety 1418 mm 1278 mm

P očet balení/vrstva 13 20

P očet vrstiev/paleta 4 4

P očet balení/paleta 52 80

Packshot

Bezpečná manipulácia a skladovanie
Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com. Skladujte v
pôvodných uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.  Len pre profesionálne použitie.
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