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Cif Pro Formula Multipurpose Wipes -  
zajistí čistotu a hygienu  

Popis produktu
Cif Pro Formula Multipurpose Wipes (Univerzální čisticí ubrousky) 
jsou ideální pro rychlé a účinné čištění většiny povrchů, odstraňují 
viditelné i neviditelné nečistoty. Jedná se o pohodlné a rychlé řešení, 
které vám pomůže udržet vysoký standard čištění, aniž by vás to stálo 
příliš mnoho času z vašeho nabitého programu. Vhodné na všechny 
omyvatelné povrchy jako jsou například dřezy, sporáky, koupelnové 
povrchy, toalety, odpadkové koše, stoly a židle. Cif Pro Formula 
Multipurpose Wipes mají speciální texturu, která změkčuje, odděluje 
a nazvedává nečistoty. Ubrousky za sebou zanechávají příjemnou 
svěží vůni. 

Vlastnosti
•  Hygiena a jednorázové použití

• Velké opakovaně uzavíratelné balení pro profesionální použití

• Speciální textura

• Svěží vůně

Benefity
•  Rychle odstraní viditelné a neviditelné nečistoty

• Zajistí hygienu a čistotu povrchů

• Pohodlné použití, k okamžitému čištění

Pro Formula 
Unilever a Diversey se spojily, aby vám mohly poskytnout to nejlepší: 
důvěryhodné a známé značky Unilever v kombinaci s kompletní 
řadou profesionálních čisticích prostředků Pro Formula pro oblast 
HORECA. Jednoduše použitelné produkty a podpůrné materiály, 
které vám pomohou čistit jako profesionál a vy se můžete soustředit 
na vaše podnikání.  
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Produkt Balení Objednávací kód
Cif Pro Formula Multipurpose Wipes 4x100ks 101102348 

Vzhled pH Vůně
Ubrousky impregnované kapalinou 4,5 svěží 

Bezpečná manipulace a skladování

Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu, které jsou k dispozici na stránkách sds.diversey.com. Skladujte v 
původních uzavřených obalech, nevystavujte přímému slunečnímu záření, aby nedocházelo k vysychání. 

Šetrnost k životnímu prostředí

Povrchově aktivní látky použité v tomto produktu jsou biologicky odbouratelné v souladu s požadavky nařízení EU  
o detergentech EC 648/2004.

Oblast použití
Vhodné na všechny omyvatelné povrchy: dřez, sporák, koupelnové povrchy, toalety, odpadkový koš, stůl a židle.  
K okamžitému použití, bez ředění. Není třeba oplachovat.

Návod k použití
1. Otevřete obal částečným odlepením samolepky.
2. Setřete povrch, abyste odstranili nečistoty. Není potřeba oplachovat ani otírat do sucha.
3. Po použití obal pečlivě uzavřete, zamezíte tím vysychání ubrousků.
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