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Tappaa 99,99 % bakteereista ja 
viruksista (myös koronavirus)
Kuvaus tuotteesta
Cif Alcohol Plus Professional on käyttövalmis etanolipohjainen 
desinfiointiaine erilaisten pintojen ja erityisesti keittiötilojen 
desinfiointiin. 
Tuote soveltuu kovien alkoholia sietävien pintojen ja 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien pintojen, 
kuten leikkuulautojen, astioiden, lämpömittarien ja muiden 
keittiövälineiden desinfiointiin. Cif Alcohol Plus Professional 
soveltuu myös ruokakauppojen liha- kala ja muiden tiskien, 
sekä yleisten kovien pintojen, kuten ruokapöytien ja tuolien 
desinfiointiin.  
Tappaa 99,99% bakteereista, hiivoista ja viruksista, mukaan 
lukien sekä vaipattomat, että vaipalliset virukset (kuten 
koronavirukset).

Ominaisuudet
• sisältää 77 % alkoholia (etanoli)
• soveltuu useille eri pinnoille
• hajusteeton
• käyttövalmis 

Edut
• Tappaa 99,99% viruksista 60 sek. (myös koronavirus)
• Soveltuu ruoan kanssa kosketuksissa oleville pinnoille
• Ei jätä makua pinnoille
• Haihtuu nopeasti jättämättä jäämiä
• Huuhtelua ei tarvita

Pro Formula 
OPPAASI TEHOKKAASEEN PUHDISTAMISEEN 
Unilever ja Diversey ovat yhdessä luoneet Pro Formula 
-tuotteet, täydellisen valikoiman ammattilaisille suunniteltuja 
puhdistusaineita yhdistettynä luotettaviin Unilever- 
merkkituotteisiin. Ammattimaisten tuotteiden lisäksi Pro 
Formula tarjoa puhdistus- ja HACCP -oppaita,jotka auttavat 
sinua täyttämään hygieniavaatimukset. 
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Mikrobiologiset tiedot
EN14476: virukset (Polivirus, Adenovirus, MNV): 99,99%. 1 min, puhtaat olosuhteet 
EN16777: virukset (adenovirus, MNV): 99,99%. 2 min, puhtaat olosuhteet 
EN1276: bakteerit 99.999%. 15 sek, puhtaat olosuhteet
EN13697: bakteerit 99.99%, hiivat 99.9%, 5 min puhtaat olosuhteet
EN13727: bakteerit 99.999%, 15 sek. puhtaat olosuhteet

Käyttöohje
Poista näkyvät irtoroskat. Puhdista pinta yleispuhdistus- tai rasvanpoistoaineella, huuhtele puhtaalla vedellä ja kuivaa. 
Perusteellista pintojen puhdistusta ja desinfiointia suositellaan tehtäväksi päivittäin elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksissa olevilla pinnoilla.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Varastoidaan alkuperäiusssä 
pakkauksessa suljettuna ja suurilta lämmönvaihteluilta suojattuna.
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Cif Alcohol Plus Professional Desinfiointiaine

Desinfiointi
1. Annostele Cif Alcohol Spray Professional käsiteltäville pinnoille
2. Anna vaikuttaa vähintään 1 minuutin ajan
3. Pyyhi pinta tai anna kuivua

Cif Alcohol Plus Professional levitetään laitteille, ruoanvalmistuspinnoille, työskentelytasoille, pöydille tai muille koville 
pinnoille laimentamattomana. Desinfioinnin varmistettavaksi liuosta on levitettävä riittävästi, jotta pinnat pysyvät 
kosteina tarpeeksi pitkään.
Huom. Tuotetta ei tule sumuttaa suojaamattoman sähkölaitteen lähellä. Vältettävä aerosolin muodostumista. 
Tuotetta ei saa sumuttaa kuumille pinnoille eikä tulenlähteisiin.

Test data provided to local authorities for local registrations may vary by country.

Tuotteen nimi: Cif Alcohol Plus Professional Desinfiointiaine (Divosan ETHA-plus)
Pakkaus: 6 x 750ml Tuotenumero: 101104703
Ulkonäkö: Kirkas, väritön neste EAN-koodi (myyntierä):                7615400811908
Tuoksu:                                 Hajusteeton Pakkauksen mitat (P x L x K): 236 x 190 x 297

pH-arvo: 7 Tuotteita lavalla: 95


