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Inleiding tot Business SolutionsInleiding tot Business SolutionsInleiding tot Business SolutionsInleiding tot Business Solutions
    
Bij Diversey streven wij ernaar uw business te begrijpen
en we zijn er ons van bewust dat het van de eerste keer
juist moet zijn. Daarom stellen wij een nieuw
productgamma voor, genaamd ‘Business Solutions’. Het
gamma bestaat uit zeer gekende en vertrouwde
merkproducten die specifiek bestemd zijn voor uw
professionele behoeftes.  Dankzij de uitstekende
reinigingsresultaten die deze producten u bieden, kunt u
zich concentreren op uw dagelijkse  business, zoals uw
gasten van dienst zijn of uw patiënten verzorgen.
 
 

Oplossingen voor algemene reinigingOplossingen voor algemene reinigingOplossingen voor algemene reinigingOplossingen voor algemene reiniging
 
Het volledige Diversey gamma van Cif en Glorix
producten biedt u de mogelijkheid elk aspect van de
keuken en het restaurant te reinigen, gaande van
snijplankenen en ovens tot vettige vloeren en kleverige
tafels. Wat ook de reinigingsbehoefte mag zijn, Cif en
Glorix hebben de oplossing voor het probleem. Het
gamma is nu ook uitgebreid met parfumvrije producten,
die specifiek geschikt zijn voor de reiniging van
de voedselproductiezones.  
 
 

ProductomschrijvingProductomschrijvingProductomschrijvingProductomschrijving
 
Cif Universele Glasreiniger Cif Universele Glasreiniger Cif Universele Glasreiniger Cif Universele Glasreiniger verwijdert snel en efficiënt
roet-,  vetvlekken en andere vervuilingen; laat in enkele
ogenblikken een glanzend en streeploos oppervlak na.
Klaar voor gebruik voor glas- en interieurrreiniging, met
inbegrip van spiegels, tafels en andere harde
oppervlakken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VoordelenVoordelenVoordelenVoordelen
 

• Verwijdert efficiënt vervuilingen alsook roet- en 
vetvlekken. 

• Streeploos en glanzend effect in enkele ogenblikken
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GebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzingGebruiksaanwijzing
 
Het product verstuiven op een propere en droge doek en
het oppervlak reinigen. Wrijven om glans te bekomen.
Voor grotere zones rechtstreeks op het oppervlak
sprayen. 
 
TTTTechnische gegevensechnische gegevensechnische gegevensechnische gegevens
 
Uitzicht :Uitzicht :Uitzicht :Uitzicht : Heldere blauwe vloeistof
Geur :Geur :Geur :Geur : Geparfumeerd
Relatieve dichtheid [bij 20°C] :Relatieve dichtheid [bij 20°C] :Relatieve dichtheid [bij 20°C] :Relatieve dichtheid [bij 20°C] : 1.00
pH-waarde :pH-waarde :pH-waarde :pH-waarde : +  7.5 

Veilige opslag en manipulatieVeilige opslag en manipulatieVeilige opslag en manipulatieVeilige opslag en manipulatie
 
Bewaar het product rechtopstaand in de originele
gesloten verpakking in een koele ruimte.
   
Veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers
beschikbaar op aanvraag.
 
 

 
Verkrijgbare verpakkingenVerkrijgbare verpakkingenVerkrijgbare verpakkingenVerkrijgbare verpakkingen
 
Artikelcode             VerpakkingArtikelcode             VerpakkingArtikelcode             VerpakkingArtikelcode             Verpakking
 
7517832                    2 x 5 L
7517982                    3 x 2 x 750 ml sproeiflacon
 
 
 
 
 
 
  
ONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising TechnologyONT - Odour Neutralising Technology
 
Onze geparfumeerde producten bevatten gepatenteerde
neutralisatiestoffen voor het verwijderen
van onaangename geurtjes (ONT), en laten een
aangename frisse geur na. Efficiënt tegen
lichaamsgeurtjes, en door urine, rook of schimmel
veroorzaakte geuren.
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