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Στη Diversey καταλαβαίνουμε τις ανάγκες των μικρών
επαγγελματιών τελικών χρηστών και γνωρίζουμε ότι η
συνολική επιτυχία της επιχείρησής τους είναι δυνατή όταν
όλα είναι «άψογα» από την πρώτη κιόλας στιγμή.  
   
Καθαρισμός ΚουζίναςΚαθαρισμός ΚουζίναςΚαθαρισμός ΚουζίναςΚαθαρισμός Κουζίνας
 
Η ολοκληρωμένη προϊοντική σειρά CIF της Diversey
προσφέρει προϊοντικές λύσεις για τον καθαρισμό των
χώρων και τον εξοπλισμό μιας επαγγελματικής κουζίνας
καθώς και των χώρων ενός εστιατορίου. Για οποιαδήποτε
ανάγκη η μπράντα CIF έχει τη λύση, τώρα και με
προϊόντα χωρίς άρωμα ειδικά αναπτυγμένα για τους
χώρους επεξεργασίας τροφίμων καθώς και με
απολυμαντικά προϊόντα που προσφέρουν ένα ασφαλές
και υγιεινό περιβάλλον στους χώρους εργασίας.
.
.  
 
Περιγραφή ΠροϊόντοςΠεριγραφή ΠροϊόντοςΠεριγραφή ΠροϊόντοςΠεριγραφή Προϊόντος
 
Το Cif Prof. Καθαριστικό Απολιπαντικό Cif Prof. Καθαριστικό Απολιπαντικό Cif Prof. Καθαριστικό Απολιπαντικό Cif Prof. Καθαριστικό Απολιπαντικό είναι ένα
συμπυκνωμένο υγρό καθαριστικό για την
απομάκρυνση ισχυρών ρύπων από τις επιφάνειες της
κουζίνας. Είναι κατάλληλο για το χειρωνακτικό καθαρισμό
όλων των επιφανειών της κουζίνας με ισχυρούς ρύπους
όπως δάπεδα, εξοπλισμός, φούσκες, απορροφητήρες.

   

 

 
 

ΟφέληΟφέληΟφέληΟφέλη
 

• Η ισχυρή του σύνθεση εισχωρεί στα λίπη και αφήνει
τις επιφάνειες καθαρές και αστραφτερές

• Διαλύει τα λίπη και τα διατηρεί στο διάλυμα,
αποτρέποντας την επανακάθισή τους.

• Ασφαλές για χρήση σε αλουμίνιο.
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Οδηγίες ΧρήσηςΟδηγίες ΧρήσηςΟδηγίες ΧρήσηςΟδηγίες Χρήσης
 
Μεθοδολογία καθαρισµού - γενικά: 
 
1. Εφαρµόστε διάλυµα (10-20ml/L) στην επιφάνεια µε
πανί, σφουγγάρι ή πιεστικό χαµηλής πίεσης.
2. Καθαρίστε µε πανί ή βούρτσα
3. Ξεβγάλτε µε καθαρό νερό και αφήστε την επιφάνεια να
στεγνώσει  
 
Τεχνικές ΠληροφορίεςΤεχνικές ΠληροφορίεςΤεχνικές ΠληροφορίεςΤεχνικές Πληροφορίες
 
 

  Εμφάνιση:Εμφάνιση:Εμφάνιση:Εμφάνιση: Διαυγές κίτρινο υγρό
pH αδιάλυτου προϊόντος: pH αδιάλυτου προϊόντος: pH αδιάλυτου προϊόντος: pH αδιάλυτου προϊόντος: 13,3
pH διαλύματος 1%:pH διαλύματος 1%:pH διαλύματος 1%:pH διαλύματος 1%: 11,5
Σχετική πυκνότητα [20°C]:Σχετική πυκνότητα [20°C]:Σχετική πυκνότητα [20°C]:Σχετική πυκνότητα [20°C]: 1.12

Οδηγίες Προφύλαξης και ΑποθήκευσηςΟδηγίες Προφύλαξης και ΑποθήκευσηςΟδηγίες Προφύλαξης και ΑποθήκευσηςΟδηγίες Προφύλαξης και Αποθήκευσης
 
Διατηρείται σε όρθια θέση σε δροσερό μέρος
 
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και την αποθήκευση του
προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
 
   
 
ΣυσκευασίαΣυσκευασίαΣυσκευασίαΣυσκευασία
 
Κωδικός                    ΜέγεθοςΚωδικός                    ΜέγεθοςΚωδικός                    ΜέγεθοςΚωδικός                    Μέγεθος 
7517909                         2x5L
 
Αρ.κατ. ΓΧΚ: 6845/0/2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ασφαλές για χρήση σε χώρους επεξεργασίαςΑσφαλές για χρήση σε χώρους επεξεργασίαςΑσφαλές για χρήση σε χώρους επεξεργασίαςΑσφαλές για χρήση σε χώρους επεξεργασίας
τροφίμωντροφίμωντροφίμωντροφίμων
.
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