Cif Professional Oxy-Gel Ocean
Linia Business Solutions
W Diversey rozumiemy potrzeby biznesowe naszych klientów i wiemy jak ważne jest, by pierwszy wybór był właściwy. Z tego powodu
przedstawiamy nową linię produktów do utrzymania czystości i higieny nazwaną: Business Solutions. Linia ta w połączeniu z dobrze
znanymi i zaufanymi markami, stanowi odpowiedź na podstawowe
potrzeby w zakresie czystości i higieny dla firm świadczących usługi
na naszym rynku. Linia Business Solutions to doskonałe efekty czyszczenia, a dla naszego klienta rzeczywiste korzyści, dzięki którym
może skupić się na podstawowych założeniach działalności firmy.
Preparaty chemiczne Cif i Domestos to kompletna oferta środków
do czyszczenia różnych powierzchni i pomieszczeń, począwszy od
podłóg, poprzez powierzchnie szklane, utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych, a skończywszy na czyszczeniu toalet.
W naszej ofercie znajdą Państwo produkty do codziennego jak
i okresowego stosowania, a także preparaty specjalistyczne.

Opis produktu
Cif Professional Oxy-Gel Ocean jest płynnym, skoncentrowanym
preparatem do mycia podłóg oraz innych, wodoodpornych powierzchni zmywalnych. Produkt polecany do mycia powierzchni ceramicznych, wykonanych z tworzyw sztucznych lub pomalowanych
farbą olejną, niezabezpieczonych podłóg, ścian, laminatów, itp.
Cif Professional Oxy-Gel Ocean to mieszanina niejonowych środków powierzchniowo czynnych i aktywnego tlenu, która pozwala
na skuteczne i efektywne usuwanie różnych zabrudzeń, w tym tłuszczowych oraz grubych warstw zanieczyszczeń.
Cif Professional Oxy-Gel Ocean podczas procesu mycia, uwalnia
aktywny tlen w postaci pęcherzyków, które szybko i skutecznie odrywają zabrudzenia od mytych powierzchni, a następnie zostaną
wchłonięte przez mopa, ścierkę czy też gąbkę. Produkt pozostawia
świeży, przyjemny zapach.

Cechy
• skuteczne usuwanie zabrudzeń, w tym
również tłuszczowych;
• szybkie i efektywne mycie dzięki specjalnej formule: z aktywnym tlenem;
• nie wymaga spłukiwania;
• świeży, przyjemny zapach;

Właściwości
Postać:
Gęstość w 20°C:
pH (koncentrat, w 20°C):

zielona ciecz
ok. 1,04 g/cm³
ok. 6

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec
zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Cif Professional Oxy-Gel Ocean
Sposób użycia
Metoda natryskowa (butelka ze spryskiwaczem)
Do butelki ze spryskiwaczem o pojemności 750 ml nalać
wody i dodać 15 ml Cif Professional Oxy-Gel Ocean.
Przygotowany roztwór natrysnąć na uporczywe zabrudzenia oraz w miejsca trudnodostępne. Pozostawić na kilka
sekund do zadziałania, a następnie roztwór usunąć wilgotną gąbką / ścierką. Umytą powierzchnię pozostawić do
wyschnięcia.
Wiaderko
Do wiaderka wody (ok. 8 L) dodać 80-160 ml produktu Cif
Professional Oxy-Gel Ocean. Z powierzchni usunąć luźne zabrudzenia. Przygotowany roztwór nanieść na powierzchnie z użyciem mopa, ścierki lub gąbki, zanurzonych
wcześniej w roztworze produktu. Następnie umyć je i pozostawić do wyschnięcia lub przetrzeć suchym, czystym mopem / ścierką.
Produkt nie wymaga spłukiwania.
Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%,

odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego
preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej
firmie.

Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Okres trwałości
12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na
opakowaniu).

Szczegóły opakowania
Numer SKU:
Opakowanie:
Ilość na palecie:
Ilość na 1 warstwie:
Numer EAN kartonu:
Numer EAN kanistra:

7517870
karton - 2 kanistry x 5L
80 kartonów
16 kartonów
7615400106059
7615400106066
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