UUTUUS! PRO FORMULA
CLEANING KIT

Pro Formula puhtaanapitopaketti
sisältää kuusi Pro Formula -tuotetta
puhtaanapitoon ja desinfiointiin

Pro Formula

Täydellinen valikoima ammattilaisille suunniteltuja puhdistusaineita
Pro Formula tarkoittaa tuttuja Cif, Omo, Comfort, Domestos
ja Sun puhdistusaineita ammattilaiskoostumuksella.
Olemme valmistelleet Pro Formula -tuotteista nyt mahtavan
puhtaanapitopaketin, joka sisältää kuusi erilaista tuotetta
puhtaanapitoon ja desinfiointiin

Puhtaanapitopaketin sisältö:
Myyntierän
tuotenumero
7517904

Tuote
Cif Lasi- ja yleispuhdistusaine

Kuvaus
Käyttövalmis lasi- ja yleispuhdistusaine lasi- ja
peilipintojen, vitriinien, muovipintojen, pöytien
ym. kovien pintojen puhdistamiseen.

pakkaus
1 x 750 ml

100864298

Cif Tehopuhdistus ja -rasvanpoistoaine

Käyttövalmis tehopuhdistusaine rasvalian ja
pinttyneen lian poistoon kaikenlaisilta
kovilta pinnoilta

101102238

Cif Yleispuhdistuspyyhkeet

Hygieeninen ja kertakäyttöinen
yleispuhdistuspyyhe

101104703

Cif Alcohol Plus

Alkoholipohjainen käyttövalmis pintojen
desinfiointiaine

1 x 750 ml

100887670

Cif 2in1 Desinfioiva puhdistusaine

Käyttövalmis puhdistusaine pintojen
samanaikaiseen puhdistamiseen ja desinfiointiin

1 x 750 ml

101104567

Cif 4in1 Saniteettitilojen desinfioiva
puhdistusaine

Käyttövalmis, hapan, desinfioiva, saostumia
poistava ja ilmaa raikastava saniteettitilojen
puhdistusaine.

1 x 750 ml

Tutustu Pro Formula -ammattilaistuotteisiin, puhdistusohjeisiin,
videoihin tai tee virtuaalimatka vaikka hotelliin www.proformula.com/fi
© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 89633 fi 05/21

1 x 750 ml

100 pyyhettä

Pro Formula Cleaning Kit - Puhtaanapitopaketti
Sisältää alla olevat kuusi Pro Formula -tuotetta puhtaanapitoon ja desinfiointiin

Cif Professional Lasi- ja yleispuhdistusaine
Käyttövalmis lasi- ja yleispuhdistusaine lasi- ja peilipintojen, vitriinien, muovipintojen, pöytien ym. kovien
pintojen puhdistamiseen.

Cif Professional Tehopuhdistus ja -rasvanpoistoaine
Käyttövalmis tehopuhdistusaine rasvalian poistoon. Soveltuu kaikenlaisten kovien pintojen puhdistukseen,
kuten keittiön välineet, padat, pannut, liedet, liesituulettimet, suodattimet, seinät, lattiat, ovet, viemärit.
Tehoaa myös kynien jälkiin.

Cif Professional Yleispuhdistuspyyhkeet
Cif Professional -yleispuhdistuspyyhkeet soveltuvat useimpien pintojen tehokkaaseen ja hygieeniseen
puhdistukseen. Sopii kaikille vettä sietäville koville pinnoille kuten lavuaarit, liedet, pesuhuoneet, wc,
roskakorit, pöydät ja tuolit. Riittoisa, yhdessä pakkauksessa 100 kpl.

Cif Professional Alcohol Plus pintojen desinfiointiaine
Käyttövalmis alkoholipohjainen käyttövalmis pintojen desinfiointiaine bakteereille, hiivoille ja viruksille.
Tappaa 99,99% bakteereista, hiivoista ja viruksista, mukaan lukien sekä vaipalliset että vaipalliset virukset
(kuten koronavirukset)

Cif Professional 2in1 Desinfioiva puhdistusaine
Käyttövalmis puhdistusaine kaikkien vettä kestävien pintojen samanaikaiseen pesuun ja desinfiointiin
keittiössä (esim. altaat, jääkaapit, tiskikone) ja muissa tiloissa. Sopii myös elintarvikkeiden kanssa
kosketuksiin joutuville laitteille ja pinnoille. Kiillottaa myös hanat!

Cif Pro Formula 4in1 saniteettitilojen puhdistusaine
Käyttövalmis, hapan, desinfioiva, saostumia poistava ja ilmaa raikastava saniteettitilojen puhdistusaine.
Tuhoaa bakteereita, homeita, hiivoja ja viruksia. Tuotteessa ainutlaatuinen O.N.T.-teknologia, joka poistaa
epämiellyttäviä hajuja.

