
Cif Heavy Duty Cleaner
Linia Business Solutions
W Diversey rozumiemy potrzeby biznesowe naszych klientów i wie-
my jak ważne jest, by pierwszy wybór był właściwy. Z tego powodu
przedstawiamy nową linię produktów do utrzymania czystości i hi-
gieny nazwaną: Business Solutions. Linia ta w połączeniu z dobrze
znanymi i zaufanymi markami, stanowi odpowiedź na podstawowe
potrzeby w zakresie czystości i higieny dla firm świadczących usługi
na naszym rynku. Linia Business Solutions to doskonałe efekty czy-
szczenia, a dla naszego klienta rzeczywiste korzyści, dzięki którym
może skupić się na podstawowych założeniach działalności firmy.

Preparaty chemiczne Cif i Domestos to kompletna oferta środków
do czyszczenia różnych powierzchni i pomieszczeń, począwszy od
podłóg, poprzez powierzchnie szklane, utrzymanie czystości w po-
mieszczeniach kuchennych, a skończywszy na czyszczeniu toalet.
W naszej ofercie znajdą Państwo produkty do codziennego jak
i okresowego stosowania, a także preparaty specjalistyczne.

Opis produktu

Cechy

•

•

•

Postać:                               żółtawa ciecz
Gęstość w 20°C:                1.00 g/cm³
pH (koncentrat, w 20°C):    > 12

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują warto-
ści typowe dla tego preparatu i mogą ulec
zmianie. Nie należy ich traktować jako spe-
cyfikacji produktu.

formuła oparta na składnikach myjących
oraz rozpuszczalnikach;
bez spłukiwania, nie pozostawia smug;
równocześnie usuwa zanieczyszczenia 
tłuszczowe jak i inne trudne do

       usunięcia plamy; 
butelka 0,75 l z głowicą spieniającą.

•
Cif Prof.Heavy Duty Cleaner jest alkalicznym preparatem do 

powierzchni odpornych na alkalia. Specjalny 
rozpuszczalników 

tłuszczów jadalnych oraz nie pozostawia smug. Preparat jest 

Produktu nie należy stosować 
alkalia, wodę i malowanych. Nie 

Przed użyciem 

miejscu.

zanieczyszczeń takich jak: tusz, 

czyszczenia większości 
dobór składników preparatu: substancji myjących i 
powoduje, szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń mineralnych, 
plam z
szczególnie skuteczny do usuwania 
atrament, flamastry, klej oraz inne trudne do usunięcia zanieczyszczenia.

na powierzchniach wrażliwych na 
stosować na aluminium oraz 

żywnością. 
niewielkim kawałku 

powierzchniach mających kontakt z 
zaleca się wykonanie testu preparatu na 
powierzchni, w mało widocznym 



Cif Heavy Duty Cleaner

Sposób użycia

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stoso-
wania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany 
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produ-
ktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzysta-
nego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, 

Warunki przechowywania

Okres trwałości

Szczegóły opakowania

odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego 
preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej 
firmie.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w orygi-
nalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opako-
waniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych po-
mieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wy-
sokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie pro-
mieni słonecznych.

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na
opakowaniu). 

Numer SKU:                    7517928
Opakowanie:                    karton - 6 butelek 750ml
Ilość na palecie:               95               
Ilość na 1 warstwie:         19         
Numer EAN kartonu:       7615400107063             
Numer EAN butelki:             

Warunki przechowywania

Cif ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Unilever, używanym przez firmę Diversey na podsta-
wie licencji.

Diversey Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Tel.: 22 328 10 00, fax: 22 328 10 01
dok.poland@sealedair.com
www.diversey.com
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•        Natryśnij produkt na czyszczoną powierzchnię
•        Wyczyść za pomocą ścierki
•        W razie potrzeby czynność powtórzyć

7615401107070


