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Αφαιρεί Αποτελεσματικά την Επίμονη 
Βρωμιά και τις Λιπαρές Αποθέσεις  

Περιγραφή Προϊόντος
Το Cif Professional Καθαριστικό για Φούρνους & Γκριλ είναι ένα ισχυρό 
καθαριστικό που αφαιρεί την επίμονη βρωμιά και τα καμμένα λίπη από 
φούρνους και γκριλ. Είναι κατάλληλο για χρήση σε φούρνους, γκριλ, και 
άλλους χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Δεν είναι ασφαλές για χρήση σε 
επιφάνειες αλουμίνιου, μη αλκαλικές ή αυτοκαθαριζόμενους φούρνους.

Χαρακτηρηστικά
• Καθαρίζει, προστατεύει και γυαλίζει σε ένα βήμα
• Ανανεωμένη φόρμουλα που καθαρίζει με ένα πέρασμα
• Yψηλής απόδοσης τεχνολογία τασιενεργών για ισχυρό καθαρισμό
• Μη εύφλεκτο
• Έτοιμο προς χρήση
• Τεχνολογία εξουδετέρωσης δυσάρεστων οσμών (ONT)

Οφέλη
• Αφαιρεί την επίμονη βρωμιά και τα καμμένα λίπη
• Γρήγορο και εύκολο προς χρήση

Pro Formula 
Ένα απόλυτα καθαρό περιβάλλον αποτελεί τη βάση για την καλύτερη 
εμπειρία του πελάτη. Η Pro Formula από τη Diversey σας προσφέρει 
μια ολοκληρωμένη πρόταση επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού, 
σε συνδαυσμό με αξιόπιστες μπράντες, για να σας δώσει εξαιτερικά 
αποτελέσματα - από την πρώτη φορά. 

Ένα βήμα πιο κοντά στο να  είστε έτοιμοι για την επιτυχημένη λειτουργία της 
επιχείρησής σας



www.proformulabydiversey.com

Συσκευασία ΚωδικόςΠροϊόν
Cif Professional Καθαριστικό για Φούρνους και Γκριλ

6 x 750 ml 101102292  

Εμφάνιση pH Άρωμα
Διαυγές καφέ υγρό >12 (αδιάλυτο) Χαρακτηρηστικό

Πληροφορίες Ασφαλούς Χειρισμού και Αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Μόνο για 
επαγγελματίες χρήστες / ειδικούς. 

Αποθηκεύστε στα αρχικά κλειστά δοχεία, μακρυά από ακραίες θερμοκρασίες.

Εφαρμογή
Κατάλληλο για φούρνους, γκριλ, και άλλες επιφάνειες με επίμονη βρωμιά και ισχυρές λιπαρές αποθέσεις.

Οδηγίες Χρήσης
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας είναι ανάμεσα στους 50C και 70C. Πριν την εφαρμογή του προϊόντος σιγουρευτείτε 
ότι ο εξοπλισμός δεν είναι σε λειτουργία. Ψεκάστε το προϊόν απευθείας στην επιφάνεια ή τον εξοπλισμό.
Αφήστε το να δράσει για 20-30 λεπτά. 
Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Εάν ο φούρνος δεν καθαρίζεται τακτικά, ίσως χρειαστούν περισσότερες από μια εφαρμογές του 
προϊόντος ώστε να απομακρυθούν οι επίμονοι ρύποι. Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε επιφάνειες αλουμινίου ή μη αλκαλικές 
μεταλλικές επιφάνειες ή σε βαμμένες επιφάνειες. 
Δεν είναι κατάλληλο για αυτοκαθαριζόμενους φούρνους.
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