
Cif PF Multiusos 
Pacífico

Limpeza diária, fácil, eficaz e 
sem necessidade de enxaguar! 

Descrição
Cif PF Multiusos Pacífico é um produto multiusos para limpeza diária 
de pavimentos não polidos, paredes, azulejos, laminados, plásticos e 
todas as superfícies duras laváveis, com uma agradável fragrância.

Propriedades
• Limpeza excelente sem deixar marcas
• Fragrância fresca

Benefícios
• Limpeza fácil e eficaz
• Sem necessidade de enxaguar

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 Multiusos Pacífico 2 x 5L

Aspeto pH Odor
Líquido azul pálido, transparente 7 Fragrância fresca

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados  
de Segurança.
Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Aplicação
Adequado para pavimentos não polidos, paredes, azulejos, laminados, plásticos e todas as superfícies laváveis.

Instruções de utilização
Método de balde: Diluir 25 ml por litro de água. Limpar com uma mopa limpa e espremida.  
Não é necessário enxaguar.
Limpeza húmida: Diluir 25 ml a 50 ml por litro de água. Limpar com uma mopa espremida. Deixar secar.
Método de spray: Diluir 75 ml na garrafa pulverizadora com 750 ml de água. Pulverizar a solução num pano e limpar 
a superfície ou pulverizar diretamente na superfície. 
Para superfícies não alimentares não necessita de enxaguamento.

Cif PF Multiusos Pacífico

www.proformulabydiversey.com


