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Business SolutionsBusiness SolutionsBusiness SolutionsBusiness Solutions
 
Ett komplett sortiment av rengöringsprodukter för den
professionella användaren!
 
På Diversey tar vi oss tid att lyssna på och förstå våra
kunder samt strävar alltid efter att möta våra kunders
behov. Vi förstår vikten av att göra saker och ting rätt
första gången. Det är därför vi introducerar en ny
produktserie under namnet Business Solutions.
Produktsortimentet består av professionellt formulerade
rengöringsprodukter profilerade med starka
konsumentvarumärken. Produkterna ger ett perfekt
rengöringsresultat så att du kan fokusera på ditt företags
huvuduppgift som till exempel att servera dina gäster den
bästa maten eller ge dina patienter den bästa vården.
  
 KöksrengöringKöksrengöringKöksrengöringKöksrengöring
    
Med Diversey's kompletta sortiment av Cif
rengöringsprodukter kan du rengöra överallt i köket och
restaurangen, från skärbräda och ugn till golv och
kladdiga bord. Vilket behov du än har så har Cif
lösningen. Cif sortimentet innehåller nu även parfymfria
och desinficerande produkter som lämpar sig till de
områden i köket där mat förbereds. Kraftfulla produkter
för en säker och hygienisk köksmiljö.
     
 ProduktbeskrivningProduktbeskrivningProduktbeskrivningProduktbeskrivning
 
Cif Professional Rostfritt & Glas Cif Professional Rostfritt & Glas Cif Professional Rostfritt & Glas Cif Professional Rostfritt & Glas är parfymfri och perfekt
att använda i kök på till exempel arbetsytor
och serveringsdiskar. Avlägsnar snabbt smuts och
fingeravtryck för ett skinande rent resultat.

 
 

FördelarFördelarFördelarFördelar
 
Rengör snabbt med ett skinande rent resultat.
 

• Parfymfri
• Lämplig att använda till de områden i köket där mat

förbereds
• Avlägsnar snabbt smuts och fingeravtryck
• Professionell produktformulering
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BruksanvisningBruksanvisningBruksanvisningBruksanvisning
 
Spraya produkten på en ren, torr duk och torka av.
Behöver ej eftersköljas.
 
 
Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information
 
Utseende:Utseende:Utseende:Utseende: Klar, blå vätska
Doft:Doft:Doft:Doft: Parfymfri
Densitet [20°C]:Densitet [20°C]:Densitet [20°C]:Densitet [20°C]: 0.99
pH:pH:pH:pH: + 7.0
 

    
    
    
Skyddsföreskrifter och lagringSkyddsföreskrifter och lagringSkyddsföreskrifter och lagringSkyddsföreskrifter och lagring
        
Förvaras upprätt i originalförpackningen och vid
rumstemperatur. Undvik extrema temperaturer.  
Övrig information om hantering av denna produkt lämnas på
separat säkerhetsdatablad
    
 
FörpackningsinformationFörpackningsinformationFörpackningsinformationFörpackningsinformation
 
Artikelnummer                FörpackningsstorlekArtikelnummer                FörpackningsstorlekArtikelnummer                FörpackningsstorlekArtikelnummer                Förpackningsstorlek
 
7517940                           6x750ml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Food Safe SolutionsFood Safe SolutionsFood Safe SolutionsFood Safe Solutions
 
Våra parfymfria Business Solutions produkter märka med
"Food Safe Solutions-logotypen" lämpar sig till de
områden i köket där mat förbereds.
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