
Cif PF  
Detergente 
Inox

A solução para a higiene da cozinha e 
áreas alimentares!  
Cif oferece uma gama completa de produtos que lhe permitem 
limpar cada área da cozinha e do restaurante, desde as tábuas de 
corte e fornos aos pavimentos com gordura e mesas com sujidades 
aderidas.
Qualquer que seja a necessidade, Cif tem a solução. Agora com 
produtos isentos de fragrância, especialmente desenvolvidos 
para áreas de preparação de alimentos, bem como poderosos 
desinfetantes para um ambiente seguro e saudável nas cozinhas.

Descrição
Cif PF Detergente Inox é isento de perfume e ideal para uso em 
superfícies duras, onde os alimentos são manipulados, como 
bancadas, frigoríficos, balcões de vidro e expositores de alimentos. 
Permite remover sujidades, manchas e marcas de dedos, em 
segundos, deixando um resultado brilhante.  

Benefícios
• Isento de perfume, ideal para áreas alimentares
• Remove sujidades, manchas e marcas de dedos em segundos

Pro Formula
Um ambiente perfeitamente limpo está na base de qualquer 
experiência e relacionamento duradouro com o cliente. Pro 
Formula coloca à sua disposição uma gama completa de produtos 
de limpeza com fórmulas profissionais e marcas de confiança da 
Unilever, como Skip, Cif, Sun, Sunlight e Domestos. Esta gama foi 
desenvolvida especificamente para ir ao encontro das necessidades 
dos seus negócios, proporcionando-lhe os resultados excecionais de 
uma limpeza profissional.
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Produto Embalagem
Cif PF Detergente Inox 6 x 750 ml Pulverizador

Aspeto pH (puro) Densidade relativa (20°C) Odor
Líquido azul transparente ± 7  0,99 Isento de perfume

Segurança na armazenagem e manuseamento

Armazenar na embalagem de origem, afastado de temperaturas extremas.
Ficha de Dados de Segurança disponível a pedido de utilizadores profissionais.

Aplicação
Indicado para aplicação em bancadas, frigoríficos, balcões de vidro e expositores de alimentos. 

Instruções de utilização
• Pulverizar para um pano limpo e seco e limpar.
• Não há necessidade de enxaguar.

Cif PF Detergente Inox

www.proformulabydiversey.com

Perfume Free - Soluções Isentas de Perfume 
Os nossos produtos Pro Formula isentos de perfume são seguros para utilização 
em áreas de preparação de alimentos e em áreas circundantes.  


