
Cif PF 
Abrilhantador 
de Madeira

Limpeza geral solucionada! 

Cif oferece uma gama completa de produtos de limpeza geral, 
desde pavimentos a vidros, de cozinhas a casas de banho, 
dependendo das necessidades do seu negócio. Qualquer que seja a 
necessidade Cif tem a solução. 

Descrição do produto
Cif PF Abrilhantador de Madeiras com a sua combinação única de 
ceras remove pó, dedadas, manchas e nódoas, em menos tempo e 
com menor esforço, deixando um brilho profundo e duradouro.

Benefícios
• Protege as superfícies
• Contém silicone e cera
• Deixa em brilho duradouro

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 Abrilhantador de Madeira 6 x 750 ml pulverizador 

Aspeto pH (puro) Densidade relativa (20 °C) Odor
Líquido branco opaco 5,5 - 6 0,95 Ligeiramente perfumado  

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
Utilize Cif PF Abrilhantador de Madeiras para dar brilho a madeiras, vinil, plástico, cerâmica e acabamentos em 
esmalte. Não é adequado para móveis envernizados.
Não usar em pavimentos ou louças sanitárias, pois podem tornar-se escorregadios.

Instruções de utilização
• Pronto a usar – não necessita de diluição.
• Agitar bem. Pulverizar a superfície e limpar com um pano limpo e macio.
• Para áreas pequenas pulverizar diretamente para o pano e limpar.
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