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Business Solutions
Bij Diversey streven wij ernaar uw business te begrijpen en wij zijn er 
ons bewust van dat men alles correct moet doen van de eerste keer.  
Daarom hebben wij een nieuw gamma producten ontwikkeld, genaamd 
“Business Solutions”.   
Business Solutions” is een nieuw concept bestaande uit producten 
die speciaal gericht zijn op de specifieke schoonmaakbehoefte van de 
professionele onderneming. Deze producten maken niet alleen in één 
keer schoon. Ze geven u ook de zekerheid van de noodzakelijke hygiëne, 
zodat u zich helemaal kan richten op uw dagelijkse business, namelijk uw 
gasten bedienen of voor uw patiënten zorgen.

Oplossingen voor keukenhygiëne
Het volledige Diversey Care gamma van de Cif “Business Solutions” 
producten biedt u de mogelijkheid elk aspect in de keuken en het 
restaurant snel en efficiënt te reinigen, gaande van werkbladen tot 
ovens, van vloeren tot tafels. Wat ook de reinigingsbehoefte moge zijn, 
het Cif gamma biedt steeds een oplossing. Het gamma bevat o.a. niet 
geparfumeerde producten, die specifiek bestemd zijn voor reiniging in de 
voedselverwerkende zones en krachtige ontvetters voor een gezonde en 
hygiënische omgeving.

Productomschrijving
Cif Professional Reiniger voor Roestvrij Staal bevat geen parfum en is 
perfect geschikt voor gebruik op keukenoppervlakken, zoals koelkasten, 
uitstalramen voor voedingswaren en toonbanken. Het product verwijdert 
op efficiënte wijze alle vervuilingen, vetten en vingerafdrukken en laat 
schitterend schone oppervlakken na.

Voordelen
• Zonder parfum 
• Verwijdert vervuilingen, vetten en vingerafdrukken
• Geschikt voor gebruik in de keuken 
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Technische gegevens

Uitzicht Heldere, blauwe vloeistof Relatieve Dichtheid [g/cm³, 20°C] 0.99

Geur Zonder parfum pH waarde onverdund ± 7

Product Verpakking Artikelcode

Cif Professional Reiniger voor Roestvrij Staal 6 x 750ml sprayflacon 7517939

Veilige hantering en opslag

Bewaar het product in de originele gesloten verpakking en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuurwaarden. 
Volledige instructies omtrent de hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet).

Food Safe Solutions

De Business Solutions producten kunnen in alle veiligheid gebruikt worden op oppervlakken die bestemd zijn voor de bereiding en/of de 
manipulatie van voedingswaren. 

Gebruiksaanwijzing
Verstuiven op een propere en droge doek en het oppervlak reinigen.

Cif Professional Reiniger voor Roestvrij Staal 

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en mogen niet opgevat worden als specificatie.


