
Cif Cream Lila Flower

 

 

 

 


Opis produktu
Cif Cream Lila Flower to mleczko do czyszczenia twardych, wodoodpor-
nych powierzchni, skutecznie i szybko usuwa zabrudzenia różnego 
rodzaju. Formuła produktu oparta na mikro-granulkach czyszczących 
i związkach powierzchniowo czynnych, pozwala na efektywne usunięcie 
zabrudzeń. Przywraca połysk czyszczonym powierzchniom.       

szybko i skutecznie usuwa uporczywe plamy oraz inne zabrudzenia;
formuła z mikro-granulkami czyszczącymi;
nadaje połysk; 
przyjemny kwiatowy zapach.

Cechy

Sposób użycia
Przed użyciem wstrząsnąć dobrze butelkę. Nanieść produkt za pomocą
wilgotnej gąbki lub ścierki, wyczyścić powierzchnię i spłukać czystą wodą.
Produktu nie stosować na linoleum, powierzchniach ze skóry, tekstyliach.

 
 

 
 

W przypadku stosowania produktu na powierzchniach/materiałach delikatnych, 
nowych lub nietypowych, należy wcześniej wykonać test mleczka na niewielkim, 
mało widocznym miejscu, unikając jednocześnie silnego skrobania. 
Tuż po wyczyszczeniu, powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą. 
Produkt odpowiedni do stosowania na ceramicznych płytach grzewczych 
(przed czyszczeniem należy wychłodzić płytę grzewczą, a przed ponownym 
jej nagrzaniem dokładnie spłukać czystą wodą i osuszyć).
Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce.



Cif Cream Lila Flower

 Właściwości

Postać:

Zapach:

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji preparatu.

pH (koncentrat, 20ºC):

Gęstość [20°C]:     

Sposób użycia c.d.
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Cif Cream Lila Flower, 
zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się 
w karcie charakterystyki .

Warunki przechowywania 

Szczegóły opakowania

Numer SKU Opakowanie
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Okres trwałości
24 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Cif® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie licencji.

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. 

7523013 6x2L

biała mleczna ciecz

lekko perfumowany

ok. 11

1.20 g/cm³ 


