Cif Detergent pentru mobilier
Preparat pentru curăţat mobila
Avantaje




Pulverizare rapidă, nu necesită ştergere
Curăţă, dă strălucire şi protejează într-un singur pas
Culoare şi codificare alfanumerică pentru a preveni greşelile de aplicare

Proprietăţi de bază





Uscare rapidă
Conferă strălucire
Formulă specială cu ingrediente de înaltă calitate pentru întreţinere
Miros plăcut, proaspăt

Informaţii de manevrare şi depozitare în siguranţă
Protectia mâinilor:
Clătiţi şi uscaţi mâinile după utilizarea preparatului. Utilizarea unei creme
pentru recondiţionarea pielii poate fi benefică. Pentru contactul prelungit,
protecţia pielii poate fi necesară. Păstraţi produsul în ambalajul original.
Feriţi de temperaturi extreme. Numai pentru uz profesional.
Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat,
manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a acestuia, în conformitate cu
Regulamentul 1907/2006 (REACH) se regăsesc în Fişa Tehnică de Securitate,
disponibilă separat.
Preparatul a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei evaluări
de risc toxicologic de către Centrul de Siguranta pentru Protecţie şi Mediu
(SEAC) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin avizul nr. R59320,
fiind declarat ca sigur în utilizare normală, conform destinaţiei.

Aplicare
Agitaţi flaconul. Pulverizaţi o cantitate mică pe o lavetă uscată, moale şi apoi
curăţaţi/polişaţi până când străluceşte.

Cif Detergent pentru mobilier
Descriere

Preparat aplicabil prin pulverizare pentru întreţinerea uşoară şi rapidă a mobilei şi a suprafeţelor dure laminate
(ex. mobilă, uşi).

Instrucţiuni de utilizare:

Cif Detergent pentru mobilier este gata preparat; nu necesită diluare.

Informaţii referitoare la conformitatea cu regelementările specifice

Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al Detergenţilor
648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compozitia acestui preparat îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate
finală, conform anexei III la Regulament.

Important

Agitaţi flaconul bine înainte de utilizare. Nu utilizaţi pe sticlă sau pe suprafeţe mate. Nu utilizaţi pe pardoseli sau
pe trepte (pericol de alunecare). Testaţi compatibilitatea cu materialul într-un loc ferit înainte de utilizare
îndelungată.

Date tehnice
Descriere
Aspect:

lichid alb, opac

Densitate relativă:

0.96

pH:

5-7

Aceste date sunt tipice pentru o producţie normală şi nu trebuie interpretate ca specificaţii.

Ambalare
Produs

Dimensiune ambalaj

Cod articol

Cif Detergent pentru mobilier

6x750ml
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