
Avantaje:
  Omoară microbii
  Detergent puternic
  Fără parfum

Introducere în Business Solutions
Obiectivul Diversey constă în înţelegerea afacerii dumneavoastră şi oferirea 
unor soluţii optime încă de la început.  Acesta este motivul pentru care am 
introdus o noua gamă de produse, denumită Business Solutions. Gama 
constă în produse care se adresează afacerilor profesioniste şi oferă  rezultate 
excelente de curăţare. Astfel, vă puteţi concentra pe satisfacerea cerinţelor 
clienţilor dumneavoastră la un nivel cât mai ridicat.  

Curăţenia în bucătărie – rezolvată
Gama completă Diversey de produse de curăţat Cif şi Domestos, vă permite 
să curăţaţi � ecare zonă de bucătărie şi restaurant, începând de la plăci de 
tăiere şi cuptoare, până la pardoseli unsuroase şi mese lipicioase. Oricare ar �  
nevoile dvs. de curăţare, Cif şi Domestos reprezintă soluţiile ideale. Acum, de 
asemenea, cu produse fără parfum, create special pentru zonele de preparare 
a produselor alimentare, precum şi dezinfectanţi puternici pentru siguranţă şi 
igienă în bucătărie.

Descrierea produsului
Cif detergent dezinfectant 2 în 1 nu conţine parfum şi curăţă şi dezinfectează 
toate suprafeţele din unităţile de producţie alimentară. 

  E� cient împotriva unei game largi de micro-organisme

  Îndepărtează e� cient grăsimea şi resturile alimentare uscate de pe suprafeţe

Cif detergent dezinfectant 2 în 1 
Curăţă şi dezinfectează toate suprafeţele din unităţile de producţie alimentare



Cif detergent dezinfectant 2 în 1

Ambalare

Produs Pack size Article code

Cif detergent dezinfectant 2 în 1  6x0.75 L 7518660

Date tehnice

Aspect: lichid limpede, violet

Miros: fără parfum

Densitate relativă [20°C]: 1.00

pH: ± 10.5

Instrucţiuni de utilizare (disponibile şi pe etichetă)
1. Preparat gata de utilizat 
2. Îndepărtaţi excesul de murdărie de pe suprafaţă, pulverizaţi, lăsaţi să acţioneze timp de 5 minute şi ştergeţi 
3. Clătiţi cu apă curată suprafeţele cu contact alimentar şi lăsaţi să se usuce.

Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă:

A se depozita în poziţie verticală, în ambalajul original închis, într-un loc răcoros. 

Informaţii complete referitoare la clasi� carea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a acestuia, în conformitate cu Regulamentul 
1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate, disponibilă separat.

Soluţii sigure pentru domeniul alimentar

Produsele noastre din gama Business Solutions, fără parfum, sunt sigure în utilizare pe şi în jurul zonelor de preparare a alimentelor.
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