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Productomschrijving 
Cif  2in1 Sanitairreiniger verwijdert kalkaanslag, vuil- en zeepresten. 
Het product biedt dus een uitstekend resultaat en laat een frisse 
en blijvende geur na. Cif Sanitairreiniger 2 in 1 is bedoeld voor het 
reinigen van baden, douches, wastafels, toiletten, chroom, roestvrij 
staal, plastic en keramiek. Het is niet bedoeld voor het wassen van 
marmer of andere zuurgevoelige oppervlakken. 

Belangrijkste eigenschappen 
Het Cif-assortiment van Diversey garandeert u schone, hygiënische en 
sprankelende sanitaire ruimtes. Het volledige reinigingsgamma bevat 
producten voor dagelijks en periodiek gebruik, maar ook producten 
die gericht zijn op specifieke reinigingsproblemen. 

Voordelen 
• Reinigt en ontkalkt tegelijkertijd
• Zorgt voor een stralend resultaat
• Frisse en blijvende geur
• Veilig in gebruik op chroom en roestvrijstaal 

Pro Formula 
Een perfect schone omgeving is essentieel voor een succesvolle 
klantervaring.
Pro Formula van Diversey biedt een volledig assortiment aan 
professionele reinigingsmiddelen, gelinkt aan vertrouwde merken.  
Ze bieden professionals zoals u keer op keer uitstekende resultaten!

Bereid u voor om zaken te doen!
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Veilige hantering en opslag

Veilig gebruik: Volledige instructies voor hantering en verwijdering van dit product worden beschreven in het 
Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet) beschikbaar op het internet:  https://sds.diversey.com.
Opslaginformatie: Het product bewaren in de oorspronkelijke gesloten verpakking en uit de buurt van extreme 
temperaturen.

Cif Pro Formula 2in1 Sanitairreiniger

Product  Verpakking  Artikelnummer
Cif 2in1 Sanitairreiniger 6 x 750ml                    7522864

Cif 2in1 Sanitairreiniger        2 x 5L 7517831

Uitzicht pH-Waarde Geur
Heldere vloeistof                    +3                                              Frisse geur

Toepassing
Hygiëne van de sanitaire voorzieningen

Gebruiksaanwijzing 
Aanbrengen op een vochtig oppervlak. Reinigen met behulp van een reinigingsdoek of spons. Vervolgens spoelen.

Technische gegevens

O.N.T. Odout Neutralising Technology

Onze geparfumeerde producten bevatten geurneutralisatietechnologie (O.N.T.). die onaangename geuren verwijdert 
en een aangename geur achterlaat. Uitermate efficiënt voor het neutraliseren van lichaamsgeuren, urinegeurtjes, 
sigarettengeur enz.

Beschikbare verpakkingen


